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அன்பு்டன்

ஆ.அமிர்ைராஜ் 
ஆசிரியர்

உலகில் நீங்கள் ்காண விரும்பும் மாற்றமா்க முதலில் 
நீங்கள் உருமா்ற வேண்டும் – காநதியடிகள்.

நெம்பர மாத ஆரம்பததிலிருநவத கல்வி நிறுெனஙகள் 
முழுளமயாக வெயல்பைப் வபாெதாக முன்னறிவிககப்பட்ைாலும், 
இம்மாததது திடீர பரிொக ெநதிைஙகிய அளை மளை, 
வபருவெள்ைம் வபான்ைெறைால் இன்று ெளர ெகஜ ொழ்வுககு 
வபரிதும் திரும்ப முடியாத சிரம நிளைவய தமிைகததின் பை 
பகுதிகளிலும் நிைவுகின்ைது.

இளெயாவும் சிறு தைஙகல்கவை! இெறளை மட்டுமல்ை 
எததளனவயா மாதஙகைாக நம்ளம வபாட்டுலுககிய 
வபருநவதாறளையும் கூை  எப்படிவயா புைநதள்ளி விட்வைாம். 
அவத ெமயம் இளைப்பட்ை நாட்களில் நம்மில் பைருககும் வநரநத 
வநாய வநாடி ொரநத வெதளனளயயும் இைப்புகளையும் 
அதறகுள்  மைநது விைவில்ளை. இம்மாதததிலிருநது ஒருவித 
புதுத துணிவுைன் நம் ெரைாறறில் வகாவரானா-19ககு பிநளதய 
ஓர  அததியாயதளத ஒருெழியாக ஆரம்பிததுவிட்வைாம்.

இப்படி அெெரப்பைாதீரகள்… அடுதத வதாறறு ெரும் சிை 
மாதஙகளில் ெநதுவிைைாம் என சிைர நம்ளம இன்று 
எச்ெரிததாலும், இயல்பு ொழ்களகககு திரும்புெளத இன்னுவம 
தள்ளிப் வபாை முடியாது என்பவத நம்மில் வபரும்பாைாவனாரின் 
நிளைப்பாடும் நிரபநதமும்.

இப்வபருநவதாறறிலிருநது நூறு ெதவிகிதம் மீண்டுவிட்வைாமா 
என்பது ெநவதகததிறகுரியவத! ஆனாலும், உைல் நைம் 
ொரநதுள்ை இததளகய ஐயப்பாடுகளையும் மீறி இன்று 
துணிவுைன் புதியவதார ொழ்ளெ வதாைஙகும் நாம், நமது குண 
நைன்களை வபாருததெளரயாெது, நூறு ெதவிகிதம் நாவம நம் 
குளைபாடுகளையும், பைவீனஙகளையும் களைய வெண்டும். 
புதிய மனிதரகைாக உருமாறி,  ெைரநவதாஙகி, நிளைொனவதார 
ொழ்ளெ ெரும் நாட்களில் வமறவகாள்ை விளைவொமானால், 
அதுவெ இவ்வுைகிறகு நாம் வெயயக கூடிய மாவபரும் 
பஙகளிப்பாகும். இததளகய விளைவெ காநதியடிகள் வபான்ை 
மாகான்களில் நாம் காணும் ஒரு மகா உன்னத குணாதிெயம்.

1940-களில் காநதியடிகளை, வதசிய அரசியலில் முதல்ெர 
என்கிை நிளையில் மட்டுமல்ைாமல் ,  ஓ ர  ஆழ்நத 
ஆன்மிகொதியாகவும்  வபாது மககள் அளையாைம் வதரிநது 
வகாண்டுவிட்ைளமயால், நாட்டின் பல்வெறு இைஙகளிலிருநதும் 
மககள் தமது அன்ைாை ொழ்வு பிரச்ெளனகளை அெருைன் 

ஆசிரியர் ்பக்கம

விொதிதது ஆவைாெளன வபறறுச் வெல்ை திரண்டுெர 
ஆரம்பிததிருநதனர.  ஒரு நாள் அெளரப் பாரகக ஒரு வபண், தன் 
சிறு குைநளதயுைன் வெகு தூரததிலிருநது ெநது வெரநதாள். அெைது 
பிரச்ெளனவயா விவனாதமானதாக இருநதது.  தன் குைநளத 
அதிகமாக ெரககளர ொப்பிடுகிைாள் என்பதால் மகான் காநதியாெது 
அெளை திருதத வெண்டும் என வகட்டுக வகாண்ைாள்.  அதறகு 
வபாறுளமயுைன் வெவிமடுதத அெர ஆழ்நத வயாெளனயில் 
மூழ்கிவிட்ைெராக தளையளெததார. 

பின்னர ஒரு மாதததில் அச்சிறுமியுைன் திரும்பி ெரும்படி 
பணிததார.  ஒரு மாதததிறகு பின் இருெரும் மீண்டும் காநதி முன் 
ஆஜரானாரகள்.  குைநளத இன்னுவம அதிகமாக ெரககளர 
ொப்பிடுெதாக அததாய மீண்டுவம புகார கூறிய வபாது, காநதி 
அளமதியுைன் அச்சிறுமிளய வநாககி ̀̀தயவு வெயது அதிக ெரககளர 
ொப்பிடுெளத நிறுதது” என்ைார.  அப்வபண்வணா ஏமாறைததுைன் 
அெளர ஏறிட்டு வநாககினாள். ̀̀இளதச் வொல்ைொ உஙகளுககு ஒரு 
மாதம் வதளெப்பட்ைது.  முதல் முதலில் ெநதிததவபாவத வொல்ைககூடிய  
ஒன்ளை வொல்ை ஏன் இப்படி தாமதிகக வெண்டும்? எஙகளை 
எதறகாக இப்படி இழுததடிகக வெண்டும்?” என்ைாள்.  அெவரா 
``மன்னிததுக வகாள்! ஒரு மாதததிறகு முன்பு இெளைப் வபாைவெ 
நானும் அடிககடி யாருககும் வதரியாமல் அைவுககு அதிகமாக 
ெரககளரளய அள்ளிவயடுதது ொயில் நிரப்பி ொப்பிட்ைொறிருநவதன்.  
முதலில் நான் மாறினால் தாவன என்னால் உைளக மாறை முடியும்”, 
என்ைார. உண்ளமளய அறிநத அப்வபண் ஒருகணம் அப்படிவய 
ஸ்தம்பிததுப் வபாய நின்று விட்ைாள்.

இநநிகழ்வு உண்ளமயிவைவய நைநத ஒன்ைா, அல்ைது 
உருொககப்பட்ை ஒரு களதயா எனத வதரியவில்ளை என்ைாலும் 
அெர ொழ்நது காட்டிய தததுெ வநறிளய இககளத துல்லியமானவதார 
வொற சிததிரமாககி நம்முன் ளெககிைது. 

இன்று ஒரு வபருநவதாறறிலிருநது தப்பிப் பிளைததுள்ை 
வபறுவபறவைாராக உள்வைாம் நாம் நம் ொழ் நாட்களில் காநதியடிகள் 
வெயதளத வபாைவெ நம்ளம நாவம அன்ைாைம் திருததிக வகாண்டு 
வமன்மககைாகாவிடில், ஒரு ெழியாக வபருநவதாறறு ஒழிததுககட்ைப் 
பட்ைாலும் அதன் பின்னருவம நம் உைகிறகு வபரிதாக விவமாெனம் 
ஏதும் இன்னும் ொயககவில்ளை என்கிை நிளைவய வதாைரும்.

நம் உைல் நைதளத மட்டுமல்ைாமல் குணநைளனயும் வபரும் 
அககளைவயாடு வபணுவொம்.

உடல் நலம் அவசியம்; குணநலன் அத்தியாவசியம்
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பெண்கைளு்ககு 
எதிரான 
குற்றஙகைள்!

இநதியாவில் கைநத 2020ல் 
வபண்களுககு எதிராக நளைவபறை 

குறைஙகளின் எண்ணிகளக

3,11,354 3,15,694

பாதிககப்பட்ைெரகளின் 
எண்ணிகளக

2020-ல் சபண்கைளு்ககு எதிராகை ந்டசபற்ற 
குற்றஙகைள்! இநதியாவில் 

வபண்களுககு எதிராக ஒரு 
மணி வநரததிறகு  
35 குறைஙகள் 

நளைவபறுெதாக NCRB 
ஆயெறிகளக கூறுகிைது 

S o u r c e :  N a t i o n a l  C r i m e  R e c o r d s  B u r e a u  ( N C R B )

பாலியல் ென்வகாடுளம

பாலியல் ென்வகாடுளம வெயது 
வகாளை வெயதல் 226

வபண் கைததல்

பாலியல் ென்வகாடுளம முயறசி

தறவகாளைககு தூண்டுதல்

ெரதட்ெளண மரணஙகள்

மானபஙகப் படுததுதல்

கணென் மறறும் உைவினரகள் 
வகாடுளம

28,153

64,636

3,820

5,132

7,045

93,995

11,2,295

தகெல்: பிஜூ வ�ாஷன்
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கைநத அகவைாபர 4-ம் வததி இரவு 
ஃவபஸ்புக, இன்ஸ்ைாகிராம், ொட்ஸ்ஆப் ஆகிய 
ெமூகெளைதைஙகள் திடீவரன வெயலிைநதன. 
இதனால் அெறளைப் பயன்படுததிெரும் 
வகாடிககணககாவனார வபரும் அெதிககு 
உள்ைானாரகள். ொட்ஸ்ஆப், இன்ஸ்ைாகிராம் 
இல்ைாமல் இயல்பு ொழ்களக இல்ளை என்று 
வொல்லுமைவு அன்ைாை ொழ்களகயில் 
அெறளை பயன்படுததி ெரும் மககளுககு, 
அப்வபாது என்ன வெயெது என்வை 
வதரியவில்ளை. தூககம் ெரவில்ளை, வபாழுது 
வபாகவில்ளை, நண்பரகள், உைவுகளுைன் வபெ 
முடியவில்ளை, அவ்ெைவு ஏன், என்ன 
வெயெவதன்வை வதரியவில்ளை.

கிட்டத்தட்ட 6 மணிநேரம் இந்த 
நிலை நீடித்தது. அ்தன்பின் இந்த 
மூன்று சமூக ஊ்டகஙகளும் சசயல்ப்ட 
ஆரம்பித்த பின்்னநர இயலபு 
வாழ்கலக திரும்பியது. அடுத்த 2 
ே ா ட க ளு ்க கு  அ ல ்ன த து 
ஊ்டகஙகளிலும் இது்தான் `ஹாட 

நியூஸ்’ . இலவ மு்டஙகிய்தால 
நிறுவ்னரா்ன மார்்க ஸு்ககர்ச்பர்்ககின் 
சசாதது மதிப்பில ஒநர ோளில சுமார் 
52 ஆயிரம் நகாடி ரூ்பாய் இழப்பு 
ஏற்பட்டது ்தான் 2 ோடகளும் ந்பசு 
ச்பாருளா்னது.

ஆ்னால, இந்த சசய்தியால ேம் 
காதில அன்று விழாமல ந்பா்னது ஒரு 
மி க  மு ்க கி ய ம ா்ன  நி க ழ வு . 
ஃந்பஸ்பு்ககின் முன்்னாள் ஊழியரா்ன 
ஃபிரான்சசஸ் ஹாசகன் அன்று ்தான் 
அசமரி்கக ோ்டாளுமன்்ற விசாரலை 
குழு  முன்்ப ா க  “ ஃ ந ்பஸ்பு ்க 
நிறுவ்னததின் இலைய்தளம் மறறும் 
சசயலிகள் ,   குழ நல்தகலள 
்ப ாதி்ககி்றது ,  பிரிவில்னலய 
உண்டா்ககுகி்றது, ஜ்னோயகதல்த 
்பைவீ்னப்்படுததுகி்றது. சவறுப்பு, 
வன்முல்ற மறறும் ந்பாலி சசய்திகலள 
்தடு்கக ்தவறுகி்றது” எ்ன வா்ககுமூைம் 
அளித்தார். அன்று உைகம் முழுவதும் 
்பர்பரப்்பா்னத  ்தலைப்பு சசய்தியாக 
நவணடிய இது, கணடுசகாள்ளப்்ப்டா்த 

சிறிய விஷயமாக மாறிப் ந்பா்னது.  
ஃ ந ்பஸ்பு்க  மு்ட்கக தது்ககும் 
ஃபிரான்சசஸ் வா்ககுமூைதது்ககும் 
ச்தா்டர்பு உண்டா இலலையா 
என்்பல்த உஙகள் ஊகதது்கநக 
விடடுவிடுகிந்றன்.

ோளின் ச்பரும்்பகுதி ஓய்வு 
நேரதல்த ோம் சமூக ஊ்டகஙகளில 
்தான் சசைவிடுகிந்றாம். ஏன் நவலை 
சசய்யும் நேரததிலும் ்படி்ககும் 
நேரததிலும் கூ்ட ோம் சமூக 
வலை்தளஙகளில ்பார்்ககாமல 
இருப்்பதிலலை .  ்தனிலமலய 
விரட்டவும், ச்பாழுதுந்பா்ககவும் 
இன்ல்றய வடிகாலகள் சமூக 
வலை்தளஙகள் ்தான். ஆ்னால, இந்த 
உைகில ோம் காண்பது எலைாம் அலர 
உணலமலய மடடுநம. ஏன் சிை 
நேரஙகளில  அலவ உணலமநய 
அலை.

 சமூக வலை்தளஙகள் என்னும் 
மாய உைகில ஒரு லை்க கில்ட்ககா்தது 

இ்ைஞரகை்ை 
மய்ககும்  
இன்்ஸடாகிராம்
சேலீைா
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கூ்ட ஒருவரு்ககு கவலைலயயும் 
்ப்தற்றதல்தயும் ஏற்படுததிவிடுகி்றது. 
இ ன் ஸ் ்ட ா கி ர ா ம்  ந ்ப ா ன் ்ற 
வலை்தளஙகளில வழஙகப்்படும் 
ச்தாழிலநுட்பம் மிகுந்த ந்பாடந்டா 
ஃபில்டர்களில எடிட சசய்யப்்படும் 
ந்பாடந்டா்ககள் உணலமயா்ன 
ந்தாற்றதல்த பிரதி்பலிப்்பதிலலை. 
ஆ்னால, ோம் நேரு்ககு நேர் முகம் 
்பார்ததுப் ந்பசும் நிஜ உைகதல்த வி்ட, 
சமூக ஊ்டகசமன்னும் மாய 
உைகிநைநய அதிக நேரம் இருப்்ப்தால, 
இ்தன் ்தா்ககம் ேம் ம்னநிலையிலும் 
ஆளுலம  உருவ ா ்க க ததிலும் 
்தா்ககதல்த ஏற்படுததுகி்றது.

குறிப்்பாக க்டந்த 2 ஆணடுகளாக 
இந்த ்தா்ககம் அதிகரிததுள்ள்தாக 
ம ்ன ே ை  ம ரு த து வ ர் க ள் 
ச்தரிவி்ககின்்ற்னர். ஃந்பஸ்பு்க, 
டவிட்டர், அலைது பி்ற வீடிநயா 
்பகிர்வு வலை்தளஙகலளவி்ட 
இன்ஸ்்டாகிராலம ்தான் ்தறந்பாது 
டீன் ஏஜ் வயதி்னர் அதிகம் 
்பயன்்படுததுகின்்ற்னர். லவரல ஆக 
நவணடும், ்பைரும் ்பார்தது ்பாராட்ட 
நவணடும் என்்ற உநது்தலில 
ஒ வ சவ ா ரு வ ரு ம்  ்த ா ந ம 
வீடிநயா்ககலள (ரீலஸ்) உருவா்ககி 
்பதிவிடுவது சர்வ சா்தாரைமாகி 
விட்டது .  இது  ே க ர ங களில 
மடடுமலைாமல ,  கிராமப்பு்ற 
இ ல ள ஞ ர் க ல ள யு ம்  வி ட டு 
லவ்ககவிலலை. ஆ்னால, இ்தன் 
முடிவு ஒன்று ்தான்… முடிவிலைா 
மாய உைகில வாழவது.

ம்னேைதல்த மடடுமலைாமல 
உ்டலநிலைலயயும் இது கடுலமயாக 
்ப ா தி ்க கி ்ற து .  கு றி ப் ்ப ா க 
இலளஞர்களின் தூ்ககம் சகடுகி்றது. 
இது ஒருவரின் உ்டல கடிகாரதல்த ( 
சிர்நகடியம் ரி்தம்) ்பாதி்ககி்றது, 
அவரின் உைவுப் ்பழ்ககதல்த 
மாறறுகி்றது. ஒரு கட்டததில 
எப்ந்பாதும் எரிநது விழு்பவராக, 
உைர் ச்சி  வ ச ப் ்படு்பவ ர ா க 
மாறறிவிடுகி்றது. இது ஒருவரின் 
ஆளுலமலயநய மாறறிவிடுகி்றது.

ஆ்னால, இஙகு ோம் கவனி்கக 
நவணடியது இது்தான்: ஃந்பஸ்பு்க, 
இன்ஸ்்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூக 
ஊ ்ட க ங க ள்  கு ழ ந ல்த க ள் , 

இளம்வயதி்னர் ம்னதில ச்பரும் 
எ தி ர் ம ல ்ற  ்த ா ்க க த ல்த 
ஏற்படுததுகின்்ற்ன. ஆ்னால, ைா்பம் 
ஒன்ல்றநய குறியாக சகாண்ட 
இநநிறுவ்னம், இந்த ்பாதிப்புகள் ்பறறி 
அறிநதிருநதும் அல்த மல்றத்தது்டன், 
அல்த கலளய எந்த ே்டவடி்கலகயும் 
நமறசகாள்ளவிலலை. மா்றாக 
இலளய வயதி்னலர அடிலமயா்ககும் 
வலகயில இந்த சமூக ஊ்டகஙகளின் 
வடிவலமப்பு ச்தா்டர்நது மிக 
நுணு்ககமாக நமம்்படுத்தப்்படுகி்றது.

ஏன் இன்்ஸ்ாகி�ாம் மட்டும்?

அல்னதது சமூக வலை்தளஙகளும் 
அடிலமயா்கக்க கூடியலவ ்தான், 
நேரதல்த கவர்்பலவ ்தான், ஏன் 
ம்னச்நசார்வு, கவலை ஏற்படுத்த்க 
கூடியலவ ்தான். அப்்படியிருநதும் 
இன்ஸ்்டாகிராம் ஏற்படுததும் 
்தா்ககதது்ககு ஏன் இவவளவு 
மு்ககியததுவம் அளி்ககப்்படுகி்றது? 
மற்ற சமூக ஊ்டகஙகளில இருநது 
சறறு நவறு்படடு ,  ஒருவரின் 
ந்பாடந்டா்ககலள ்பதிவிடும், ்பகிரும் 
ஊ்டகமாக இன்ஸ்்டாகிராம் உள்ளது. 
மு்தலில ்தஙகலள சசலபி எடுதது 
்பதிவிடு்பவர்கள் கூ்ட, அ்தன்பின் 
மற்றவர்கள் ்தஙகள் ந்தாற்றதல்த 
்பார்தது என்்ன நில்னப்்பார்கநளா 
எ ன் று  க வ ல ை ப் ்ப ்ட 
ச்தா்டஙகிவிடுகின்்ற்னர்.

இன்ஸ்்டாவின் `ரீலஸ்’ என்னும் 
குறு வீடிநயா்ககலள ்பார்்ககத 

ச்தா்டஙகிவிட்டால, எப்ந்பாது 
நிறுததுவது என்று உஙகளால முடிவு 
சசய்யநவ முடியாது. அவவளவு 
சுவாரஸ்யம் .  அடுதது என்்ன 
ந்பாடந்டா இரு்ககும் எ்ன ஆவலைத 
தூணடும் வலகயில மிகச் சி்றப்்பாக 
்க யு ந ரட  (  தி ரு த ்த ப் ்பட்ட ) 
சசய்யப்்பட்ட ந்பாடந்டா்ககள் 
உ ங க ளி ன்  ம ்ன ே ை த ல்த யு ம் 
ஆநரா்ககியதல்தயும் ்பாதி்ககி்றது 
என்கின்்ற்னர் ம்னேை நிபுைர்கள்.

உைகிநைநய இநதியாவில ்தான் 
இன்ஸ்்டாகிராம் ்பயன்்படுதது்பவர்கள் 
அதிகம். பிர்பை statista.com வழஙகும் 
்தகவலின் ்படி, 2021-ல சுமார் 18 நகாடி 
ந ்ப ர்  இ ன் ஸ் ்ட ா கி ர ா ம் 
்பயன்்படுததுகின்்ற்னர். அதில 75%-
்ககும் அதிகமாந்னார் 15-35 வயது்ககு 
உட்பட்டவர்கள். உைக அளவில 
இன்ஸ்்டாகிராம் ்பய்னர்களில 
குல்றந்தது 50% ந்பராவது தி்னசரி 
இன்ஸ்்டாகிராமு்ககுள் நுலழய 
்தவறுவதிலலை. ப்யூ நிறுவ்னம் 
ே்டததிய ஆய்வில சுமார் 89% ்பருவ 
வயதி்னர் ஒரு ோளில ்பைமுல்ற சமூக 
வலை்தளஙகளில ்பார்லவயிடுவ்தாக 
ச்தரிய வநதுள்ளது. இன்ல்றய மறறும் 
எதிர்காை இநதியாலவ உருவா்ககப் 
ந்பாகும் சமூகநம இன்ஸ்்டாவு்ககு 
அடிலமயாகும் ஆ்பதது இருப்்ப்தால 
்தான், இதுகுறித்த எச்சரி்கலகலய ோம் 
விடு்ககிந்றாம்.
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சமூக வலை்தளஙகள் குறிதது 
ஆய்வு ே்டததிய பிரிட்டனின் ராயல 
சசாலசடடி ஃ்பார் ்பப்ளி்க சஹலத 
அலமப்பு, சமூக வலை்தளஙகளிநைநய 
இன்ஸ்்டாகிராம் ்தான் ம்னேைதல்த 
்பாதிப்்பதில ேம்.1 என்கி்றது. 2-ம் இ்டம் 
ஸ்ோப்சாடடு்ககு. 14 மு்தல 24 வயது 
இலளஞர்கள் 1179 ந்பரி்டம் ஆய்வு. 
ஃந்பஸ்பு்க, யூடியூப், டவிட்டர், 
ஸ்ோப்சாட, இன்ஸ்்டாகிராம் சமூக 
வலை்தளஙகளின் ்தா்ககம் குறிதது 
இந்த ஆய்வு ே்டத்தப்்பட்டது.

தூ்கக ஆநரா்ககியம், ்ப்தற்றம்/
க வ ல ை ,  ம ்ன ச் நச ா ர் வு , 
்தனிலமப்்படடுவிடுநவாம் என்்ற 
அச்சம் (ஃபியர் ஆப் மிஸ்ஸிங அவுட), 
்தனிலம, புலலியிங, உ்டல ந்தாற்றம் 
்பறறிய அதீ்த உைர்வு ஆகிய 
காரணிகளின் அடிப்்பல்டயில 
்தரவரிலச அளி்ககப்்படடு இந்த 
ஆய்வு நமறசகாள்ளப்்பட்டது. 
நமறகண்ட 5 சமூக வலை்தளஙகளில 
எ ல ை ா  அ ம் ச ங க ளி லு ம் 
இன்ஸ்்டாகிராநம நமாசமா்ன்தாக 
இருந்தது. இல்தப் ்பயன்்படுதது 
்பவர்களின் ்பாதுகாப்்பற்ற உைர்லவ, 
குறிப்்பாக இளம்ச்பணகள் மறறும் 
சிறுமிகளு்ககு அவர்களின் ந்தாற்றம் 
்பறறிய ்தாழவு ம்னப்்பான்லமலய 
ஏற்படுததுவது ச்தரிய வநதுள்ளது.

ஃந்பஸ்பு்க நிறுவ்னம் ே்டததிய 
ஆய்வில ,  இன்ஸ்்ட ா கி ர ா ம் 
்பயன்்படுததும் டீன் ஏஜ் ச்பணகளில 
32% ந்பர், ்தஙகள் உ்டல ்பறறிய ்தாழவு 
ம்னப்்பான்லம சகாணடிருப் ்ப்தாகத 
ச்தரிவிததுள்ள்னர். இல்தநய 
ஹாசகன் ்தன் வா்ககுமூைததிலும் 
குறிப்பிட்டார் .  இநதியாவில 
சசன்ல்ன உள்்ப்ட 20 ச்பருேகரஙகளில 
1244 ச்பணகளி்டம் ே்டததிய ஆய்வில, 
சமூக ஊ்டகஙகளில காணும் அழகு 
ச்தா்டர்்பா்ன காடசிகள் ்தஙகலள 
அவமா்னமாக உைரச் சசய்வ்தாக 
(்பாடி நஷமிங) 7 6% ந்பரும் , 
மற்றவர்களின் ந்தாற்றம் ்பறறி சமூக 
ஊ்டகஙகளில ்பதிவி்டப்்படும் 
க ச ம ண ட க ள்  ்த ங க ல ள 
அசவுகரியமாக உைரச் சசய்வ்தாக 
89% ந்பரும் ச்தரிவிததுள்ள்னர்.

 வதாற்றம்.. அதுதான் எல்லாவம

இன்ஸ்்டாகிராமில இரணடு 
மு்ககிய அம்சஙகள் உள்ள்ன. 
சசலிபிரிடடிகள், சமவயதி்னர் மறறும் 

ேண்பர்கலள பின்்பறறுவது. இந்த 
இரணடு ்தரப்பி்னரும் ேன்கு எடிட 
சசய்யப்்பட்ட, பில்டர் சசய்யப்்பட்ட 
பு ல க ப் ்ப ்ட ங க ல ள ந ய 
்பதிவிடுகின்்ற்னர்  அ்த ாவது 
உ ண லம ய ல ை ா ்த ,  ே ன் கு 
உருவா்ககப்்பட்ட பிம்்பஙகள்...

இன்ஸ்்டாகிராமில ்பதிவி்டப்்படும் 
ம ற ்ற வ ர் க ளி ன்  அ ழ கி ய 
ந ்ப ா ட ந்ட ா ்க க ள் ,  அ ல ்த ப் 
்பார்ப்்பவர்களின் கவலைலய, 
ஏ ்க க தல்த  தூணடி ,  ்த ங கள் 
வாழ்கலகயில ஏதும் ச்பரி்தாக 
இலலைசயனும்  நில்னப்ல்ப 
ஏற்படுததுகின்்ற்ன. இதில கவலை்தரும் 
விஷயம் என்்னசவன்்றால, ்பை 
்தவறுகள் திருத்தஙகளு்ககு பின், மிக 
கவ்னமு்டன் ஃந்பாடந்டாஷாப் 
சசய்யப்்படடு ந்தர்நச்தடு்ககப்்படடு 
்பதிவிடும் ்ப்டஙகலள ்பார்ததுவிடடு, 
இவர்கள் ஒப்பிடடு்க சகாள்வது ்தான்.

ஆன்லைனில மற்றவர்கள் 
்ப ா ர் ்க கு ம்  முன் ,  ஒ ருவரின் 
ந்பாடந்டாலவ கவ்னமு்டன் எடிட 
சசய்யவும், ்பலநவறு ஃபில்டர்கள் 
அளிதது மாற்றவும் இன்ஸ்்டாகிராம் 
வழி சசய்கி்றது. ̀சி்றந்த ்தருைஙகலள’ 
அடிப்்பல்டய ா க  ச க ாணடு 
சசயல்படும் இதில உள்ள ஃபில்டர்கள் 
ஒருவரின் சரும நி்றதல்த மாறறி்க 
காடடும், கணகளின் நி்றதல்த மாறறி 

க வ ர் ச் சி  கூடடும் .  இ ப் ்படி 
உருவா்ககப்்படும் மற்றவர்களின் 
ச்பாய்யா்ன ந்தாற்றதல்த்க கணடு, 
அல்த ்பர்ஃச்ப்கட என்று ேம்பி, 
்தன்ல்னப் ்பறறிய ்தன்மதிப்ல்ப 
குல்ற்ககும் நிலை ஏற்படுகி்றது.

ச்பாதுவாகநவ அடுத்தவர்கள் 
என்்ன நில்னப்்பார்கள் என்்ற 
அடிப்்பல்டயில ்தான் மனி்தர்கள் 
்தஙகள் வாழ்கலகலய அலமதது்க 
சகாள்கின்்ற்னர். ஆ்னால, ்பருவ 
வயதி்னர் இந்த சமூக ஒப்பிடு்தலில 
மிகவும் உைர்ச்சி வசப்்படு்பவர்களாக 
உள்ள்னர். ேன்கு எடிட சசய்யப்்பட்ட 
ஒரு சூப்்பர் மா்டல உ்டலு்டன் 
்தன்ல்ன ஒரு இளம்ச்பண எப்்படி 
ஒப்பி்ட முடியும்? இ்தன் விலளவாக 
ஒன்று மற்றவர்கள் மீது ச்பா்றாலம 
ஏற்படுகி்றது அலைது ்தன் மீது நகா்பம் 
ஏற்படுகி்றது.

செலிபிரிட்டி்கள் & இன்ஃப்ளூசென்ெர்கள்

டீன் ஏஜ் வயதி்னரின் ம்னதில 
்தா்ககதல்த ஏற்படுததுவதில சினிமா 
மறறும் விலளயாடடுப் பிர்பைஙகள், 
இன்ஃப்ளூசயன்சர்கள் மு்ககிய ்பஙகு 
வகி்ககின்்ற்னர். விததியாசமா்ன 
அலைது லவரல ்பதிவுகள் மூைம் 
சமூக வலை்தளஙகளில பிர்பைமாகும் 
சிைர், ஆயிர்ககை்ககில அலைது 
ைடச்ககை்ககில ஃ்பாநைாயர்கள் 
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ச்பறறு ்̀தா்ககம்’ ஏற்படுததுகி்றவர்கள் 
(Influencers) ஆகி்றார்கள். இப்்படி 
ஏராளமா்ன ஃ்பாநைாயர்கள் 
ச்பறறுள்ள பிர்பைஙகள் மறறும் 
இன்ஃப்ளூசயன்சர்கள் மூைம் 
நி று வ ்ன ங க ள்  ்த ங க ளி ன் 
பிராணல்டயும் ச்பாருடகலளயும் 
சநல்தப்்படுததுகின்்ற்னர்.

அவறறில ச்பரும்்பாைா்னலவ 
அழகு சா்த்னப் ச்பாருடகள், 
உ ்ட ற ்ப யி ற சி  ச ா ்த ்ன ங க ள் 
ச்தா்டர்்பா்னலவ ்தான். அவறறில 
ந்தான்றும் ேடிலகயநரா, மா்டலகநளா 
சா்தாரை ம்ககள் அலை. அவர்கள் 
அ்தறசகன்ந்ற ்தஙகள் ந்தாற்றதல்த 
உருவா்ககி லவததிருப்்பவர்கள். 
ஆ்னால, அல்த அறியா்த டீன் ஏஜ் 
வயதி்னர் மறறும் இலளஞர்கள், 
அவர்கலள ்பார்தது ஏஙகத 
ச்தா்டஙகுகின்்ற்னர். ்தஙகலள 
ஒப்பிடடுப் ்பார்தது கவலை 
சகாள்கின்்ற்னர். சுயமதிப்பு்ககாக 
ஏஙகும் டீன் ஏஜ் / இளம் வயதி்னரு்ககு 
இது ஒரு தூணடிைாக அலமகி்றது. 
சமாத்தததில இன்ஸ்்டாகிராம் ஒரு 
ந்பால்தயாக அலமவ்தாக ஆய்வில 
ச்தரிய வநதுள்ளது. இதில ேடுத்தர 
வ ய து ப்  ச ்ப ண க ளு ம்  கூ ்ட 
்பாதி்ககப்்படுகின்்ற்னர்.

இந்த நிலையில 13 வயது்ககு 
குல்றவா்ன இன்ஸ்்டாகிராம் கிடஸ் 
ஆப்-ஐ அறிமுகப்்படுததும் திட்டததில 
ஃந்பஸ்பு்க (்தறந்பாது இன்ஸ்்டாகிராம், 
வாடஸ்ஆப், ஃந்பஸ்பு்க ஆகிய சமூக 
ஊ்டகஙகளின் ்தாய் நிறுவ்னததின் 
ச ்ப ய ர்  ` ச ம ட ்ட ா ’  எ ன் று 

மாற்றப்்படடுள்ளது) நிறுவ்னம் 
உள்ளது.  அது சார்நது விமர்ச்னங 
கலள அடுதது ்தறகாலிகமாக இது 
்தள்ளி லவ்ககப்்படடுள்ளது.

இன்்ஸ்ாகி�ாம் வ�ாததயில் இருந்து 
விடு�் என்்ன செயேது?

நீ ங கள்  இன்ஸ்்ட ாகி ர ா ம் 
்பயன்்படுததுகி்றவராக இருநது, அ்தன் 
அடி்க ஷனில இருநது விடு்ப்ட 
முடியவிலலை எனில, பின்வரும் 
உததிகலள முயறசிததுப் ்பார்்ககைாம்:

 எலைாவறறு்ககும் ரியா்க ஷன் 
நவண்டாம். இன்ஸ்்டாகிராமில 
்பகிரப்்படும் எலைாவறறு்ககும் நீஙகள் 
வில்னயாற்ற நவணடியதிலலை. 
எலைா நோடடிஃபிநகஷன்கலளயும் 
நீ ங க ள்  தி ்ற ந து  ்ப ா ர் ்க க 
நவணடியதிலலை.

 கலலூரி அலைது அலுவைகம் 
விடடு வீடடு்ககு வந்தவு்டன் ந்பால்ன 
்தள்ளி லவயுஙகள். குடும்்பதது்டன் 
இரு்ககும் ந்பாது, டிவி ்பார்்ககும் 
ந்பாது, உ்டற்பயிறசி சசய்யும் ந்பாது, 
விலளயாடும் ந்பாது, ேண்பர்களு்டன் 
இரு்ககும்  ந ்ப ாது  ந ்ப ால்ன 
எடு்ககாதீர்கள் .  ந்பானு்ககும் 
உஙகளு்ககும் ஒரு ச்தாலைவு 
இரு்ககடடும்.

 ந்தலவ இருந்தால மடடுநம 
சாடடிங அலைது வீடிநயா காலிங 
சசய்யுஙகள். முடிந்தவலர நேரில 
கணடு ந்பசுஙகள்.

 இ ன் ஸ் ்ட ா கி ர ா ம் 
்பயன்்படுததுவ்தறகு நேர்ககடடுப்்பாடு 
விதியுஙகள். ஒரு ோலள்ககு இத்தல்ன 
மணி்ககு, இவவளவு நிமி்டஙகள் ்தான் 
்பயன்்படுத்த நவணடும் என்று 
கடடுப்்பாடு லவதது்க சகாள்ளுஙகள். 
ல்டம் டிரா்ககிஙகும் ்பயன்்படுத்தைாம்.

இன்்ஸ்ாகி�ாம் �ென்�டுத்தும் குழந்தத்கள்
வகாவரானா வபருநவதாறறு காைததில் குைநளதகள் உரிளமகள் பாதுகாப்புககான 

வதசிய ஆளணயம் இளணயம் ெழியாக ஓர ஆயவு நைததியது. இநதியா முழுதும் 
3491 பள்ளிக குைநளதகள், 1534 வபறவைார, 786 ஆசிரியரகள், 60 பள்ளிகள் உள்பை 
வமாததம் 5811 வபர இநத கணகவகடுப்பில் பஙவகறைனர.

இநத ஆயவில் பை அதிரச்சியுட்டும் தகெல்கள் வெளியாகின. பள்ளிக 
குைநளதகளில் 42.9% வபருககு ெமூக ெளைதை கணககு ளெததுள்ைனர. 10 ெயது 
குைநளதகளில் 37.8% வபர ஃவபஸ்புக, 24.3% இன்ஸ்ைாகிராம் கணககு 
ளெததுள்ைனர. 13 ெயதுககு வமறபட்ைெரகள் தான் இெறறில் கணககு வதாைஙக 
முடியும் என்பளத கெனிகக.

8-12 ெயதினரில் 30.2% வபர வொநதமாக ஸ்மாரட்வபான் ளெததுள்ைனர. 94.8% 
குைநளதகள் ஆன்ளைன் கல்விககாக ஸ்மாரட்வபான்களில் இளணயம் பயன்படுததி 
உள்ைனர. இெரகளில் 50.9% ஆண்கள், 49.1% வபண் குைநளதகள். வமாதத 
குைநளதகளில் 36.87% வபர ஃவபஸ்புக, 45.5% வபர இன்ஸ்ைாகிராம் 
பயன்படுததுகின்ைனர,, 52.9% வபர ொட்டிஙகில் ஈடுபடுகின்ைனர. ஒருநாளில் சிை 
மணி வநரமாெது மாணெரகள் ஸ்மாரட்வபான் பயன்படுததுகின்ைனர.

ெமூக ெளைதைஙகளில் ென்முளை, ஆபாெம் முதல் பல்வெறு ெளகயான 
விஷயஙகள் அைவின்றி இருககும் நிளையில், இளெ குைநளதகளின் மனநிளையில் 
எநத அைவு தாககதளத ஏறபடுததும் என்பளத நிளனததுப் பாருஙகள்.
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ச�யன் கில்லர ஆப்்கள்  Vs ெப்ளிசமன்ட் ஆப்்கள்
நைதளத மாறுபாட்ளை ஏறபடுததக கூடிய ஆப்கள் எல்ைாவம வமாெமானளெயாக 

தான் இருகக வெண்டுவமன்பதில்ளை. உதாரணததுககு உறபததிததிைளன அதிகரிகக 
உதவும் ஆப்கள் அல்ைது உைறபயிறசி வதாைரபான ஆப்கள். இளெ நமககு நன்ளமவய 
வெயகின்ைன. ஆனால், ெமூக ெளைதைஙகள் வபான்ை வபருநிறுெனஙகளின் ஆப்கள் 
(வபயன் கில்ைர - ெலி நிொரணி ஆப்கள்) பயனரகளை அடிளமப்படுததும் 
வநாககிவைவய ெடிெளமககப்படுெதாக வபஸ்புக, ஆப்பிள், கூகுள் நிறுெனஙகளின் 
முன்னாள் ஊழியரகள் பைர கூறுகின்ைனர.

இதன் ைாஜிக இதுதான்: எவ்ெைவு வநரம் நீஙகள் அெரகளின் ஆப்பில் 
வெைவிடுகிறீரகவைா, அநத அைவுககு அது அெரகளுககு ைாபதளத ெம்பாதிதது 
தரும். ஆகவெ, வபரு நிறுெனஙகள் அெரகளின் ெருமானதளத அதிகரிகக, நீஙகள் 
அதிக வநரம் அெரகளின் ெமூக ெளைதைஙகள், ஆப்களில் வெைவிை வெயய 
முயல்கிைாரகள். இதனால் உஙகளுககு ஏறபடும் மனநை பாதிப்பு குறிதவதா, மன 
ஆவராககியம் குறிதவதா அெரகள் கெளை வகாள்ெதில்ளை.

ெப்ளிவமன்ட் ஆப்கள் எனப்படுபளெ ஒரு குறிப்பிட்ை பிச்ெளனககு தீரவு 
அளிப்பளெ, வெயல்பாடுகளை சீரளமகக உதவுபளெ, நமது ொழ்களகளய 
எளிதாககுபளெ - டிராபிக, வபஙகிங, டிரான்ஸ்வைஷன் ஆப்கள் - இெறளை 
வபாதுொக நாம் வதளெப்படும் வபாது பயன்படுததிவிட்டு, பின் வெளிவயறிவிடுவொம். 
வநரதளத வெைவிடுெது இல்ளை.

ஆனால், வபயன் கில்ைர ஆப்கள் நமது எநத வதளெளயயும் நிளைவெறறுெதில்ளை. 
அதாெது ெலி நிொரணிகள் வபான்ைளெ. ெலிளய வபாககாது, ஆனால் ெலிளய 
உணரெளத தடுககும். இவதவபாை தான் இளெ நம்ளம ஈரககின்ைன. அவ்ெைவெ. 
வபாதுொக இளெ ஒரு தூண்ைளை ஏறபடுததுகின்ைன. குறிப்பாக தனிளம, 
வபாரடிததல் வபான்ை எதிரம்ளை உணரவுகளை ளமயமாக வகாண்டு வெயல்படுகின்ைன. 
வபஸ்புக, இன்ஸ்ைாகிராம் இரண்டுவம இநத ெளகளய வெரநதளெ தான். ஆகவெ 
தான், ெப்ளிவமன்ட் ஆப்களைவிை வபயின்கில்ைர ஆப்கள் அடிளமததனதளத மிகவும் 
அதிகரிககின்ைன.

 ேலை ச்பாழுதுந்பா்ககு 
ஒன்ல்ற பின்்பறறுஙகள். புத்தகம் 
வாசிப்பு, இலச நகட்டல அலைது 
இலசத்தல ,  விலளயாடடு , 
லகவில்ன்க கலைகள் இப்்படி 
ஏ்தாவச்தான்்றாக இரு்ககைாம். 
இது உ்டலையும் ம்னல்தயும் 
ஃப்சரஷஷாக லவ்ககும்.

 உஙகளு்ககு பிடி்ககா்த 
ே்பர்களின் புரஃல்பலகலள 
்பார்்ககாதீர்கள்.

 பிலரநவட புரஃல்பல 
என்்பல்த பிசி்னஸ் புரஃல்பைாக 
மாறறுவதும் சி்றந்த வழி ்தான்.

இன்ஸ்்டாகிராமில காண்பது 
எலைாநம முழு உணலமயலை. 
அது முழு்கக உஙகலள கவரும் 
நோ்ககில உருவா்ககப்்படும் உைகம் 

என்்பல்த உைர்நதுசகாள்ளுஙகள், 
விழிப்புைர்வு ச்பறுஙகள்.

உஙகள் ஸ்மார்டந்பானில உள்ள 
ந்தலவயற்ற ஆப்கலள ச்டலிட 
சசய்யுஙகள். உணலமயில உஙகளு்ககு 
அடி்ககடி ந்தலவப்்படும் ஆப்கள் ்தவிர 
மற்ற ஆப்கலள ச்டலிட சசய்யவும். 
அப்்படிநய உஙகள் இன்ஸ்்டாகிராம் 
ஆப்-ஐ ச்டலிட சசய்்தால, மிகவும் 
மகிழச்சியாக இரு்ககைாம்.

வபறவைார என்ன வெயய வெண்டும்?

குழநல்தகள் மீது அ்ககல்ற 
சகாண்ட ச்பறந்றார், இன்ஸ்்டாகிராம் 
்பயன்்படுததும் பிள்லளகலள 
கணடிப்்ப்தறகு முன், அல்தப் ்பறறி 
அவர்களி்டம் சவளிப்்பல்டயாக ந்பச 
நவணடும். அ்தறகு இன்ஸ்்டாகிராம் 
எப்்படி சசயல்படுகி்றது என்்பல்த 

அவர்கள் மு்தலில ச்தரிநதுசகாள்ள 
ந வ ண டு ம் .  பி ள் லள க ளி ன் 
இன்ஸ்்டாகிராம் கை்ககு மூைநமா 
அலைது ்தாஙகநள புதி்தாக ஒரு 
கை்ககு ச்தா்டஙகிநயா இல்த 
சசய்யைாம். இ்த்னால, அவர்கலள 
நகள்வி நகட்பதும், புரிநதுசகாள்வதும் 
எளி்தாகும்.

 பிள்லளகளின் இன்ஸ்்டாகிராம் 
சசடடிஙலக ்பப்ளி்க என்்பதிலிருநது 
பிலரநவட ஆக மாற்றச் சசய்யைாம். 
முன்பின் ச்தரியா்தவர்கள் ்தவிர்தது, 
ச்தரிந்த, ேண்பர்களி்டம் மடடும் 
ச ்த ா ்ட ர் பு  ச க ா ள்ளும் ்படி 
சசாலைைாம்.

 விரும்்பத்தகா்த, நவண்டா்த 
ே்பர்கள் மறறும் ச்தா்டர்புகலள 
`பிளா்க’ சசய்யுஙகள் அலைது அந்த 
ே்பர்களின் கை்கலக மியூட 
சசய்யுஙகள்.

 யாசரலைாம் கசமணட 
சசய்யைாம், யாசரலைாம் நஷர்/
ரீநஷர் சசய்யைாம், என்்பல்த 
கடடுப்்படுத்தைாம். மறறும் `நஷா 
ஆ்கடிவிடி ஸ்ந்டட்டஸ்’ஐ ஆப் 
சசய்து லவ்ககைாம்.

 நமாசமா்ன விஷயஙகள் 
பிள்லளகளின் கணகளில ்ப்டாமல 
்தடு்ககும் வி்தமாக `ஃபில்டர்’கலள 
இன்ஸ்்டால சசய்யைாம்.

 பிள்லளகள் இன்ஸ்்டாகிராம் 
்பயன்்படுததும் நேரதது்ககு வரம்பு 
விதி்ககைாம். உ்தாரைதது்ககு 30 
நிமி்டஙகள் எ்ன `ச்டய்லி ல்டம் 
லிமிட’ நிர்ையி்ககைாம். நமலும் 
நோடடிஃபிநகஷன்கலள ஆப் 
சசய்து லவ்ககைாம்.

 பி ள் லள க ள்  எ ல ்த ப் 
்பதிவி்டைாம், எல்த ்பதிவி்ட்க 
கூ்டாது என்று சசாலலித ்தரைாம். 
நமலும் ,  இன்ஸ்்டாகிராமில 
யாநரனும் பிள்லளகலள மிரட்டநவா 
அச்சுறுத்தநவா சசய்்தால, உ்டந்ன 
உஙகளி்டம் ச்தரிவி்ககும்்படி 
சசாலலி்க சகாடு்கக நவணடும்.

 பிள்லளகள் சமூக வலை 
்தளஙகளில உைவுவல்த கடடுப்்படுத்த 
உ்தவும் Bark, Qustodio, Net Nanny 
ந்பான்்ற மூன்்றாம் ்தரப்பு ஆப்கலள 
்பயன்்படுத்தைாம்.
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மனநிறைவே நிஜ 
மகிழ்ச்சி

ஒரு நாள் முல்ைா, வெளிவய கிைம்பியவபாது 
ெழியில் ஒரு மரததடியில் ஒருெர கெளைவயாடு 
அமரநதிருப்பளதக கண்டு, ``ஐயா, ஏன் 
இவ்ொறு கெளையாக இருககிறீரகள்?” என்று 
வினவினார.

அதறகு அெர, ``நான் பணககாரன், 
என்னிைம் உள்ை இநதப் ளபயில் நிளைய 
வபாற காசுகள் உள்ைன” என்று தம்மிைம் உள்ை 
ளபளய முல்ைாவிைம் காட்டினார.  பின்னர, 
``எனககு வீடு, நிைம் எல்ைாம் இருநதும், நான் 
ஒரு நாள் கூை மகிழ்ச்சியாக இருநததில்ளை.  
எஙவகயாெது சிறிது வநரம் மகிழ்ச்சியாக 
இருககும் ொயப்புக கிளைககாதா? அதறகு 
என்ன வெைொனாலும் பரொயில்ளை என்று 
வீட்ளை விட்டு கிைம்பி ெநவதன்” என்று 
முல்ைாவிைம் வொன்னார.

இவ்ொறு அெர வொல்லி முடிததவுைன், 
அதுெளர வபாறுளமயாகக வகட்டுக 
வகாண்டிருநத முல்ைா, திடீவரன அெருளைய 

பணப்ளபளயப் பறிததுக வகாண்டு ஓடினார. 
``ஐவயா என் பணப்ளப” என்று கததியொறு 
முல்ைாவின் பின்னால் ஓடினார பறிவகாடுததெர.

தம்ளமப் பிடிப்பதறகாக ெநதெரகளிைம் 
பிடிபைாமல் ஓடிய முல்ைா, இரண்டு மூன்று 
வதருககள் சுறறியபின், விளரொக முன்பு 
அநதப் பணககாரர அமரநதிருநத மரததடிககு 
ெநது பணப்ளபளய அநத மரததடியில் 
ளெததுவிட்டு வெவைாரு மரததின் பின்னால் 
ஒளிநது வகாண்ைார.

சிை நிமிைஙகள் அநதப் பககம் மூச்சிளரகக 
ஓடிெநத, பணதளதப் பறிவகாடுதத அநதப் 
பணககாரர, ‘‘தம் பணப்ளபளயப் பறிததுச் 
வென்ைெர  இஙகாெது இருககிைாரா’’ என்று 
மீண்டும் பாரததுவிட்டு அெர இல்ைாததால் 
மிகுநத வொகததுைன் தாம் முன்பு அமரநதிருநத 
மரததடிககுப் வபாய அமரநதார.

அஙவக அெருளைய பணப்ளபளயக 
கண்ைதால் மிகுநத மகிழ்ச்சியுைன்  ``என் 
பணப்ளப!” என்று அநதப் பணப்ளபளய 
ம ா ர பு ைன்  அளணததுக  வ க ாண்டு 

ஆனநதததுைன் கூவினார.

``நான் மகிழ்ச்சியாக இருநததில்ளை” 
என்று ெருததப்பட்ைெருககு, மகிழ்ச்சிளயக 
வகாடுததுவிட்வைாம் என்ை திருப்தியுைன் 
அவ்விைதளத விட்டு அகன்ைார முல்ைா.

ஏறவகனவெ தனககு ொயததுள்ை 
நல்ைெறளைவயல்ைாம் ஆழ்நத  நன்றியுைன் 
நாம் வநாககினாவை மனநிளைவெனும் நைமான 
மனநிளை  நிரநதரமாக நமககு ொயககும்.

 முல்லாவின் வவடி்க்கை்க கை்ைகைள்

உபசரிப்புக்குத் தகுநத 
பரிசு

நகரததில் வபாது மககள் குளிப்பதறகாக 
இருநத பை குளிககும் அளைகளில் ஒன்றினுள் 
குளிப்பதறகாகப் புகுநதார முல்ைா.

முல்ைா அணிநதிருநத எளிய உளைளயக 
கண்ை வெளைகக ா ர ர கள் ,  அெளர 
அைட்சியப்படுததி, ஒரு சிறு துண்டு வொப்பும் 
உைம்ளபத துெட்டிக வகாள்ை அழுககான 
துண்ளையும் வகாடுததனர.

முல்ைா முகம் சுளிககாமல், புகார எதுவும் 
வெயயாமல் அளமதியாகக குளிததுவிட்டு, 
அ ங கு  வ ெ ள ை  வ ெ ய யு ம்  இ ரு 
வெளைககாரரகளுககும் ஆளுகவகாரு தஙக 
நாணயம் அன்பளிப்பாக அளிததுவிட்டுச் 
வென்ைார.

முல்ைா அளிதத தஙக நாணயதளதப் 
வபறறுக வகாண்ை வெளைககாரரகள் 
திளகப்புறறு ``அைைா, இெருளைய வபருளம 
வதரியாமல், அைட்சியம் வெயது விட்வைாவம! 
அெளர, நன்கு கெனிதது உபெரிதது 
வதளெயானளதச் வெயதிருநதால், ஆளுககு 
ஐநது அல்ைது ஆறு தஙக நாணயஙகள் 
அளிததிருப்பாவர. ஏமாநதுவிட்வைாவம” என்று 
நைநதளத நிளனதது ெருததப்பட்ைனர.

சிை நாட்களுககுப் பின், முல்ைா மீண்டும் 
வென்ை வபாழுது, வெளைககாரரகள் அெளர 
அளையாைம் கண்டு வகாண்டு ராவஜாபொரம் 
வெயதனர.  நறுமணமுள்ை உயரநத வொப்பும், 

தூயளமயான வெண்ளமயான துண்டும்  பூசிக 
வகாள்ெதறகு ொெளனத திரவியமும் 
முல்ைாவுககுக வகாடுததனர.

முல்ைாவும் அனுபவிததுக குளிதது 
முடிததபின் ஆளை அணிநது வகாண்டு 
கிைம்பும் வபாழுது வெளைக காரரகளுககு 
ஆளுகவகாரு வெப்புககாசுக வகாடுததார.

முன்பு வகாடுததளத விை அதிக வெகுமதி 
தருொர என்று நிளனதது முல்ைாவின் முன் 
நின்ை அநத வெளைககாரரகள் அெர வகாடுதத 
வ ெ ப் பு க க ாள ெ க  கண்டு ஏ ம ா ற ை ம் 
அளைநதாரகள்.

முல்ைா அெரகளிைம், ``முன்பு என்ளனக 
கெனிதததறகாக இப்வபாது இநத வெப்புககாசு 
வகாடுதவதன். அன்று வகாடுதத தஙகக காசு 
இன்று என்ளன கெனிததறகான வெகுமதி“ 
என்று கூறினார.

இளதக வகட்ை வெளைககாரரகள் 
வெட்கமுறறுத தளைகுனிநதனர.
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சின்்ன விஷெங்களில் ஈடு�ாடு...

நராஜாப்பூலவ நுகருஙகள், 
குழநல்தகள் விலளயாடுவல்தப் 
்பாருஙகள், சமாடல்ட மாடியில 
்படுதது்க சகாணடு  ேடசததிரஙகலள 
எணணுஙகள். டிவி, சசலந்பான், 
வஙகி நசமிப்பு ்தரவியைா்த 
மகிழச்சிலய இப்்படியா்ன சின்்னச் 
சின்்ன விஷயஙகள் அளி்ககின்்ற்ன.

ொரு்னும் உங்கதை ஒப்பி்ாதீர்கள்.

மு்தல ்படியிலிருநது அடுத்தடுத்த 
்படிகளு்ககு நீஙகள் ஏறினீர்களா 
என்்பது ்தான் மு்ககியநம ்தவிர 
அடுத்தவர் நூ்றாவது ்படியில 
நி ன் ்ற ா ல  ே ம ்க சக ன் ்ன . . .
மற்றவர்கலள ்பார்்ககாமல உஙகள் 
வளர்ச்சியில கவ்னம் சசலுததுஙகள்.

�ணத்திறகு ்கத்சி இ்ம்!

்பைம் ்தான் மகிழச்சிலய 

்தருசமன்்றால எவவளவு ்பைம்? 
அ்தறகு எலலை எது? ்பைதல்தத 
ந்தடி ஓடுகி்றவர் ்தன் கல்டசி மூச்சு 
வலர ஓ்ட நவணடியது்தான். 
இருப்்பதில நில்றவு சகாள்ளுஙகள். 
இருப்்பல்த லவதது வாழப் 
்பழகுஙகள். ்பைததிறகு முன்னுரிலம 
அளித்தால ம்னச்நசார்வு, ்ப்தற்றம், 
்தாழவு ம்னப்்பான்லம வரும்.

அரத்தமுள்ை லட்சிெங்கவை 
ஆ்னந்தம்!

புதி்தாக ஒரு சமாழிலய கறறு்க 
சகாள்ளுஙகள் அலைது சி்றந்த 
குழநல்தகள் வளர்ப்ந்பன் எ்ன 
உறுதி சகாள்ளுஙகள்.  ்பைரு்ககு 
இப்்படியா்ன அர்த்தமுள்ள 
விஷயஙகளில ே ாட்டமிருப் 
்பதிலலை .  டிவி ்ப ா ர்ப்்பது , 
சசலந்பானில நேரம் சசைவிடுவது 
எ்ன வாழலவ வீைடிப்்பார்கள். 
வலுவா்ன்க க்னவுகநளா, துடிப்்பா்ன 

இை்கநகா இலைா்தவர்களி்டம் 
மகிழச்சி ்தஙகாது. மனி்தர் என்்றால 
வாழவ்தறகு ஓர் அர்த்தமிரு்கக 
நவணடும். ம்ற்ககாதீர்!

வேதலயில் துடிப்பு ்காட்டுங்கள்

எநதிரத்த்னமாக நவலை 
சசய்வது ்பைரது ்பழ்ககம் . 
அப்்படியிலைாமல நவலைலயயும் 
வ ா ழ ்கலக ல ய ப்  ந ்ப ா ை 
நேசிப்்பவர்களு்ககு மகிழச்சி என்்ற 
வரம் கில்ட்ககும். புதுலமலய 
புகுதது்தல, பி்றரு்ககு உ்தவு்தல. 
முன்ந்ன்ற வழி சசாலலு்தல, 
நவலையில கூடு்தல ச்பாறுப்புகலள 
எடுதது்க சகாள்ளு்தல ந்பான்்ற 
விஷயஙகள் எப்ந்பாதும் உஙகலள 
புததுைர்வு்டன் லவ்ககும். உஙகலள 
்பைரும் விரும்புவர். அது்தான் 
மகிழச்சி!

நட்பு �ா�ாட்டுங்கள்; குடும்�த்தத 
ச்காண்்ாடுங்கள்!

வாழ்க்கையில் மகிழச்சி வவண்டுமா?
செ
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ோம் எப்ந்பாதும் மனி்தர்களு்ககு 
மு்ககியததுவம் அளிப்்பதிலலை. 
ே ம் லம  சு ற றி  இ ரு ்க கு ம் 
மனி்தர்களு்ககு குல்றவா்ன மதிப்பு, 
குல்றவா்ன அன்பு, குல்றவா்ன 
நேரதல்தநய ஒது்ககுகிந்றாம். 
அ ன் ்ப ா ்ன  கு டு ம் ்ப மு ம் 
ஆ ந ர ா ்க கி ய ம ா ்ன  ே ட பு ம் 
சகாண்டவர்கள் எப்ந்பாதும் 
துயரில சரிவதிலலை. கை்ககிறகாக,  
நில்றய ேண்பர்கலளயும் ஏகப்்பட்ட 
உ ்ற வு க ல ள யு ம்  ல வ த து ்க 
சகாள்வதில அர்த்தமிலலை. 
புரி்தலும் அ்ககல்றயும் சகாண்ட 
ஒரு சிைர்... .அவர்கநள உஙகள் 
மகிழச்சியின் தூணகள்.

புன்்னத்கதெப் �ரிெளியுங்கள்!

இ து  ச ா ்த ா ர ை ம ா ்ன 
விஷயமாகத ச்தரியும். ஆ்னால 
இ்த்னால உண்டாகும் ்பைன் மிகப் 
ச்பரிது. மகிழச்சியா்ன மனி்தர்கள் 
வாய்ப்புகலள, சாததிய்ககூறுகலள, 
சவறறிகலள ்பார்ப்்பார்கள். 
எதிர்காைம் ்பறறி ேம்பி்கலகநயாடு 
இருப்்பார்கள். ம்னம் நேர்மல்ற 
சிந்தல்னகளால இரு்ககும் ந்பாது 
புன்்னலகலய உஙகள் முகதல்த 
விடடு நீஙகாதிரு்ககும்.

நன்றிவொடு இருங்கள்

யாலரயும் சார்நதிரு்ககாமல, 
யாரி்டமும் உ்தவி ச்ப்றாமல ோம் 
வாழவதிலலை. அவர்களு்ககு 
ேன்றிநயாடு இருஙகள். ேன்றிலய 
வார்தல்தகளாலும் சசயைாலும் 

சவளிப்்படுததும் ந்பாது உஙகள் 
ம்னம் நில்றவல்டகி்றது. ேன்றிநயாடு 
இருப்்பவர்கள் வாழ்கலகயில 
நவகமாக முன்ந்னறுகின்்ற்னராம்.

உ்தல ெறறு அதெயுங்கள்

ஒரு ோளில ஓரிரு மணி நேரநம 
ோம் ே்ட்ககிந்றாம். மற்ற நேரஙகளில 
உடகார்நது சகாணந்ட வாழும் 
வாழ்கலகயாக ேம்முல்டயது 
மாறிவிட்டது. உஙகளு்ககு உ்டலில 
ஏந்தனும் ச்தாந்தரநவா ம்ன 
அழுத்தநமா இருந்தால மகிழச்சி 
எப்்படி வரும்?!  உ்டற்பயிறசி 
சசய்நவாரு்ககு உ்டலும் ம்னமும் 
பு த து ை ர் வு  அ ல ்ட கி ்ற து . 
மாததிலரகள் சசய்கி்ற நவலைலய 
சசைவிலைாமல, ்ப்ககவிலளவுகள் 
இலைாமல உ்டற்பயிறசி சசய்கி்றது. 
மு்ககியமா்ன விஷயம், அல்ற்ககுள் 
அலைாமல ச்பாது இ்டஙகளில 
சசய்வ்தால சமூக உலரயா்டலு்ககு 
வாய்ப்பு உருவாகி்றது. இது உஙகள்  
ம்னதிறகு இ்தமளி்ககி்றது.

ச�ாது நலச் சிந்தத்னவொடு 
இருங்கள்

சக மனி்தர்கள் மீது, உயிரி்னஙகள் 
மீது ்பறறு சகாள்ளுஙகள். நீஙகள் 
இந்த சமூகததில்தான் வாழகிறீர்கள். 
இஙநக நிகழும் தீலமகலள ந்பா்கக 
நவணடியதும், இலைாலமகலள 
அழி்கக நவணடியதும் உஙகள் 
நவலை்தான் .  முடிந்தவலர 
மற்றவரு்ககு உ்தவுஙகள். ்த்ன்ககாக 

மடடும் அலைாமல ்பைதல்த 
ம ற ்றவ ர் களு்க க ா க  ச சைவு 
சசய்்பவர்கள் மகிழச்சிலய 
ச்பறுகின்்ற்னர்.

திொ்னம் செயயுங்கள்

வாழசவன்்பது  ேலைதும் 
சகட்டதுமா்ன மாற்றஙகளுட 
்பட்டது. இல்த புரிநது சகாணடு 
நிகழகி்ற எலைாவறல்றயும் ம்னச் 
சமநிலைநயாடு அணுக நவணடியது 
அவசியம். ஆ்னால யாராலும் 
சா்தாரைமாக அது முடிவதிலலை. 
மகிழச்சியில கூத்தாடுவதும் , 
நகா்பததில சகாந்தளிப்்பதும் 
துயரததில துவணடு ந்பாவதுமாக 
அதீ்த உைர்ச்சிகளால ோம் 
அலைகழி்ககப்்படுகிந்றாம். ேமது 
சீ ர் நக டு க ளு ்க கு  அ து ந வ 
காரைமாகி்றது. எலைாவறல்றயும் 
இரண்டடி விைகி நின்று ்பார்ப்்ப்தறகு 
ோம் ்பழக நவணடும். அந்த 
்பயிறசிலய தியா்னம் உஙகளு்ககு 
அளி்ககும். தி்னமும் ஒரு ்பதது 
நிமி்டநமனும் தியா்னததில ஈடு்ப்டத 
ச்தா்டஙகுஙகள். அதுசவாரு 
பிரார்த்தல்னயாக அலைாமல 
கவ்ன்க குவிப்்பாக சசய்யுஙகள். 
்படிப்்படியாக நேரதல்த்க கூடடி 
தி்னமும் ஒரு மணி நேரம் ்பயிறசியில 
ஈடு்ப்ட நவணடியது அவசியம். அது 
சசாந்த ம்னல்த மடடுமலைாமல 
குடும்்பதல்தயும் சமூகதல்தயும் 
சுறறுச்சூழலையும் தூய்லமப் 
்படுததும் மருந்தாகி்றது.
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 சிறுகை்ை

கு ளி த து  வி ட டு  வ ந ்த 
சஙகரனு்ககு ஓர் ஆச்சரியம் 
காததிருந்தது.  

நமலஜநமல ஒரு சடல்டயும், 
ந்பணடடும் துலவதது இஸ்திரி 
ந்பாடடு லவ்ககப்்படடிருந்தது. 
சடல்ட சவள்லளச் சடல்ட. 
அவந்னா, ைாண்டரிநயா எந்த்க 
காைததிலும் ்தரா்த சவணலம 
நி்றததில துலவ்ககப்்படடிருந்தது 
அது. நசாப்பும் உலழப்பும் மடடுமா 
துலவப்்பது? அ்ககல்றயும் கூ்ட 
நவணடும்.

்தன் மீது இவவளவு அ்ககல்றயாக 
்தன்  ஆல்டலய  இவவளவு 
ந ே ர் த தி ய ா க த  து ல வ த து 
லவததிருப்்பது யாராய் இரு்கக 
முடியும்?

இடுப்பில கடடிய துணந்டாடு 
சவளிநய வந்தான் சஙகரன். 
அடுப்்பல்றலய எடடிப் ்பார்த்தான்.

``என்்ன நவணும்? ” என்்றாள் 
அஙகு கு்ககரிலிருநது இடலிகலள 
எடுதது லவதது்க சகாணடிருந்த 
சுமதி.

``அம்மா இலலையா?”

``என்்ன நவணும்? என்கிடந்ட 
சசாலலுஙகநளன்…”

``என் சடல்டலயத ந்தாய்ச்சது 
யார்?”

` `ோன் ்தான். ஏன், சசய்ய்க 
கூ்டா்தா?”

``அது்ககிலலை,, சராம்்ப ேலைா 
இருநதுச்சு.. எது்ககு உ்ன்ககு வீண 
சிரமம்…”

` ` ந ்த ஙஸ்… ”  என்று  ஒ ந ர 
வார்தல்தயில அவல்ன சவடடி்க 
சகாணடு ்தன் காரியதல்தநய 
கவ்னமாகத ச்தா்டர்ந்தாள் சுமதி. 

அபபாவு்ககுத் சைரியும்
பிரபஞேன்
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ஆ்னால மலழ்ககாறறு மாதிரி அவள் 
முகததில நிலைச்பறறுப்ந்பா்ன 
குளிர்ச்சியா்ன புன்்னலகலய்க 
கவனி்ககத ்தவ்றவிலலை சஙகரன்.

உடுதது்க சகாணடு சாப்்பாடடு 
நமலஜயில வநது அமர்ந்தான் 
சஙகரன்.

அம்மாலவ்க காநைாம். ஆ்னால 
சுமதி ்தான் வந்தாள். ்தடடில 
இடலிகலள எடுதது இட்டாள். 
குடடி சவள்லள நமகம் மாதிரி ஆவி 
்ப்றந்தது அலவகளின் நமல.

``அம்மா எஙநக?”

` ` ஏன்?  ோன் ந்பாட்டால 
சாப்பி்ட்க கூ்டா்தா?”

``அம்மா எஙநகயாவது சவளிநய 
ந்பாயிரு்ககாஙகளா என்்ன?”

``இலலை, நைசாக மய்ககமா்ன 
இரு்ககி்ற்தாம். ்படுததிரு்ககாஙக…”

` ` ஐ ல ய ந ய ா … அ ந ்த 
்பாடடிலநை…”

` `்பச்லச மாததிலர ஒன்றும், 
சவள்லளயில அலர மாததிலரயும் 
மீதியிருந்தது. காபிநயாடு சகாடுதது 
்படு்கக வச்சிரு்கநகன். தூஙகி எழுந்தா 
ச ரிய ாய்  ந ்ப ாயிடும்…  நீங க 
சாப்பிடுஙக…”

``சராம்்ப ந்தஙஸ் சுமதி.”

``ந்தலவயிலலை. சாப்பிடுஙகள். 
உஙகள் `ருசி’ எ்ன்ககுத ச்தரியாது. 
சரணடு ோள் ்தாந்ன ஆச்சு.. இன்னும் 
ஒரு ோள் `ல்டம்’  சகாடுஙகள். 
உஙகளு்ககு என்்ன, எப்்படி எது 
பிடி்ககும்ன்னு உஙகளு்ககுத 
ச ்த ரி ய ா ்தல ்த ்க  கூ்ட  ே ான் 
சசாலநவன்.”

``டி்பன் உணலமயில பிரமா்தம்!”

``எ்ன்ககு சினிமா விமரிச்னம் 
ந்தலவயிலலை.  உல்றப்பு, உப்பு, 
எலைாம் சரியா்ன விகி்தததில 
இரு்ககா. அல்தச் சசாலலுஙகள்…”

``ஓ.நக.”

சர விள்ககு மாதிரி ச்தாஙகி்க 
ச க ாணடிரு ்ககும்  ்தன்  இரு 
சல்டகளும், காறறில அலசயும் 
ஊஞசல சஙகிலி மாதிரி இருபு்றமும் 
அலசய அவள் அடுப்்பல்ற்ககுச் 
சசன்்றாள்.

அப்ந்பாது்தான் கல்டயில 

வாஙகிய புத்தம் புது ஷு்ககள் மாதிரி 
்பள்பளதது கணைாடி மாதிரி 
அவன் முகதல்தப் பிரதி்பலித்த்ன 
அவ்னது ஒன்்றலர வயசா்ன ்பலழய 
காைணிகள்.

``இதுவும் நீ ்தா்னா?”

‘ஆம்’ என்று சசாலைவிலலை 
அவள்…. மா்றாக, ̀`எப்்படி இரு்ககு?” 
என்்றாள்.

` `இல்தசயலைாம் நீ எது்ககு 
சசய்ந்ற…?” 

`̀ஏன், ேலைாயிலலையா? ்பழ்ககம் 
இலலை… அது ்தான், ந்பாகப் 
ந்பாகச் சரியாயிடும்.”

` `சூ… அது்ககிலலை. இந்த 
`நவலை?’ 

''நவலையில உயர்வு என்்ன, 
்த ா ழ ச்சி  என்்ன ?  ச ரிய ா க ச் 
சசய்திரு்ககிந்ற்னா .  அல்தச் 
சசாலலுஙகள்.” 

ஒரு கண அவலளத தீர்்ககமாகப் 
்பார்ததுவிடடு சவளிநயறி்னான் 
சஙகரன்.

அவளி்டமிருநது ஒரு ச்பருமூச்சு 
சவளிப்்பட்டது.

இது சுமதி - மாமா வீடடு்ககு 
வந்த இரண்டாவது ோள். மாமாலவத 
்தவிர நவறு ஆ்தரவு இலலை என்று 

அந்த வீடந்டாடு வநது ஒணடி்க 
சகாண்டவள் அவள். அம்மா 
்படு்கலகயாய்்க கி்டநது ஒரு  மாலை 
நவலளயில சாகும்ந்பாது, ்தான் இனி 
ஓர் அ்னால்த என்று எணணி்னாள் 
அவள்.

அப்ந்பாது அருகில இருந்த மாமா 
சசான்்னார்: ``சுமதி… உைகததில 
உயிர் வாழ நேருகி்ற அந்த்க கல்டசி 
மனுஷன் ்தான் அ்னால்த. உ்ன்ககு 
ோன் இரு்ககிந்றம்மா. என் ்தஙலக 
ச்பண நீ.  எ்ன்ககு மகன் ஒருத்தன் 
்தான். ச்பண இலலை. இனி நீயும் 
எ்ன்ககுப் ச்பண.. வா என்ந்னாடு.”

அம்மாவின் காரியம் முடிந்த 
லகநயாடு மாமா  வீடடு்ககு 
வநதுவிட்டாள்.  அதல்த சுமதிலய்க 
கடடி்க சகாணடு அழு்தாள்.  அதல்த 
மகன் சஙகரன், ̀`ஐ ஆம் சாரி சுமதி” 
எ ன் ்ற ா ன் .  எ ல நை ா ரு ம் 
ஆ்தரவாகத்தான் இருந்தார்கள். 
மனி்தர் கள்  அடிப்்பல்டயில 
ேலைவர்கள் ்தாந்ன! சுமதி்ககு்க கூலர 
கில்டத்தது.

``வீடடு்ககுப் பின்்னால எவவளவு 
நிைம் காலியாக்க கி்டந்த்தது. ஓர் 
அழகா்ன ந்தாட்டம் ந்பா்டைாம்.” 
மாமாவி்டம் சசான்்னாள்.

``ந்பாந்டன்…” என்்றவர் சிை 
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கைஙகள் சும்மா இருந்தார். பி்றகு 
சசான்்னார்.

``இது சவறும் களர் நிைம் சுமதி. 
நீர் வார்தது, மணலைப் ்பண்படுததி, 
எரு விடடு, எல்த நீ வில்தத்தாலும் 
சேருப்பு மாதிரி ்பறறும். நீ புததிசாலி. 
வீடல்ட ஒழுஙகு ்படுததி்கசகாள்ள 
நவணடியது உன் ச்பாறுப்பு.”

மாமா எப்ந்பாதும் இப்்படித்தான் 
ந்பசுவார். ஒன்று்கசகான்று சம்்பந்தம் 
இலைா்தது மாதிரிப் ந்பசுவார். 
சம்்பந்தம் இலலை என்று சசாலலி 
வி்டவும் முடியாது. நயாசி்கக 
நவணடும்,

``முயறசி ்பணந்றன் மாமா…”

``சசய்…”

சகாஞசம் கீலரப் ்பாததி 
ந்பாட்டாள். சகாஞசம் க்னகாம்்பரம், 
சகாஞசம் ்படடு நராஜாச் சசடிகள், 
ஏன், நராஜாப் ்பதியன்கலள்க கூ்ட 
ே ட டு  ல வ த ்த ா ள் .  ம ா ம ா 
சநந்தாஷமாக தூர நின்று அவலள்க 
கவனிதது்க சகாணடிருந்தார். அவர் 
ம்னசு்ககுள் குதூகைம் குமிழியிட்டது. 
அது அவர் முகததில சவளிப்்பட்டது.

``வில்ததது விட்டாய்.. சசடி 
்தாந்ன வளரும் என்று நில்னதது 
வி ்ட ்க  கூ ்ட ா து .  ச வ கு 
ஜா்ககிரல்தயாக்க  கவனி்கக 
நவணடும்…” என்று மாமா அவலளப் 
்பார்ததுச் சசான்்னார்,

``கவனிச்சு்ககந்றன் மாமா.”

``சசய். உன்்னால முடியும்…”

சஙகரன் ஒரு ோள் ந்தாட்டதல்தப் 
்பார்ததுத திடு்ககிடடுத்தான் 
ந்பா்னான். சுமதி வந்த பி்றகு 
அவனு்ககுத ்தான் எத்தல்ன 
திடு்ககிடு்தல .  அஙசகான்றும், 
இஙசகான்றுமாக குததுச் சசடிகள் 
மு ல ள த தி ரு ந ்த  அ ந ்த த 
ந்தாட்டதது்ககு இவவளவு ஒழுஙகும், 
அழகும் எப்்படி வந்தது என்று 
ஆச்சரியப்்பட்டான். ஐமு்ககாளம் 
விரிததிருந்த மாதிரி சின்்னச் சின்்ன 
கீலரப் ்பாததிகள். ஒரு சாண 
அளவு்ககு வளர்நது நிறகி்ற ்பலநவறு 
வலகப்்பட்ட பூச்சசடிகள், ்பறறிப் 
்ப்டர முயறசி்ககும் ஒரு முலலை்க 
சகாடி எலைாம் அ்தன் அ்தன் 
இ்டததில  முலளதது  வ நது 

சகாணடிருந்த்ன.

` ` இ ப் ந்ப ா ்த ான்  எலை ா ம் 
முலள்ககத ச்தா்டஙகியிரு்ககு” 
என்்றார் மாமா, சஙகரல்னப் ்பார்தது.

`̀இந்த சுமதி வநது எலைாதல்தயும் 
அடிநயாடு மாததிட்டாப்்பா…”

மாமா திருப்தியு்டன் சிரித்தார்.

``இன்னும் முழுசா இலலை. இனி 
ந்பாக நவணடிய தூரம் சராம்்ப 
இரு்ககு.”

``சராம்்ப சாமர்ததிய்ககாரியப்்பா 
அவ…”

``அதிசைன்்ன சநந்தகம்…?”

``்பாவம்! அதிர்ஷ்ட்ககடல்ட.”

` `இலலை. கடல்டயாக ோம் 
அவலள மதி்ககைாமா என்்ன? 
்தவிரவும் ,  அதிர்ஷ்டமாவது 
ஒன்்றாவது .  அவலள எவன் 
அ ல ்ட கி ்ற ா ந ்ன ா  அ வ ன் 
அதிர்ஷ்ட்ககாரன்… ”

``நிச்சயமாக!” என்்றான் சஙகரன்.

ந்தாட்டம் மடடும் இலலை. 
அவன் அல்றலய்க கூ்ட அவள் 
மாறறியலமததுத ்தான் இருந்தாள்.

கல்றயும் அழு்ககுமாக, ஒரு ்ப்ககம் 
சுருணடு கி்ட்ககும். அவ்னாநைநய 
சகி்கக முடியா்த ோற்றம் மிகுந்த 
அவன்  ்படு ்கலக  விரி ப் பு ம் , 
ந்பார்லவயும் மிகுந்த நசால்ப ச்பறறு 
விளஙகி்ன. சுமதியால்தான், கால 
லவ்ககி்ற இ்டசமலைாம் ே்றே்ற்ககி்ற 
்தலர மிகச் சுத்தமாகியது. ரஸம் 
ந்பா்ன மாதிரி இருந்த கணைாடி 
என்்ன மாயநமா, ்பளிச்சிட்டது. 
நமலஜ ேகரசல்ப்க குப்ல்ப வணடி, 
இப்ந்பாந்தா சீர் ச்பறறு விளஙகியது. 
புத்தகஙகள் ஒழுஙகாக அடு்ககப்்படடு, 
ரக வாரியாக அடு்ககப்்படடிருந்த்ன, 
அழு்ககு துணிப்்பநதுகள் கணணில 
விழுவது இலலை.

ஏந்னா அவளு்ககு ேன்றி சசாலை 
நவணடும் எ்னத ந்தான்றியது 
சஙகரனு்ககு. அலழத்தான்.
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`என்்ன’ என்்றவாறு அல்ற்ககுள் 
நுலழந்தாள் சுமதி.

` `உன்னி்டம் ஒன்று சசாலை 
நவணடும் ந்பால இருந்தது.”

``சசாலலுஙகநளன்…”

அவள் கால விரைால ்தலரயில 
நகாடு கிழித்தாள்.

``சசாலலுஙகநளன்…”

``ஒன்றுமிலலை. உ்ன்ககு ேன்றி 
ச ச ா லை  ந வணடும்  என்று 
ந்தான்றியது.”

``ேன்றியா?”

அவள் முகம் சுருஙகியது.

` ` ே ான்  வ ர் ந்றன் ”  என்று 
சசாலலிவிடடு மல்றந்தாள் சுமதி.

சசடிகள் ேன்று சசழிதது 
வளர்நது விடடிருந்த்ன. திட்டமிடடு 
வளர்த்த ஒரு ேந்தவ்னம் மாதிரி 

இருந்தது ந்தாட்டம்.

அதல்த்ககு சலமயலு்ககு்க கீலர 
கில்டப்்பதில மிகுந்த திருப்தி. 
சஙகரனுககு ேண்பர்கலள அலழதது 
வநது ந்தாட்டதல்த்க காடடுவதில 
ச்பருலம. மாமாவு்ககு ஏந்தா ஒன்று 
வளர்வதில மகிழச்சி.

அதல்த  கீலரப்  ்பறிதது்க 
ந க ா ண ந்ட  ச ங க ர னி ்ட ம் 
சசான்்னாள். சுமதி மாடியில வற்றல 
்பரப்பி்க சகாணடிருந்தாள்.

``என்்ன லகயி்டா இது! எல்தத 
ச்தாட்டாலும் துைஙகுது. எல்த 
வச்சாலும் விளஙகுது. மரம் ேட்டா 
ந்தாப்்பா விலளயுது. வாலழ வச்சா 
கனியாய் ்பழு்ககுது. உ்டம்பு்க குள்நள 
எத்தல்ன ்பைம்! ம்னசு்ககுள்நள 
எத்தல்ன அழகு. சஙகரா ோன் ஒன்று 
சசாலநவன், நகடபியா?”

``சசாலலும்மா…”

அம்மா சசான்்னது சஙகரனு்ககுப் 
பிடிததுத்தான் இருந்தது.

` ` நீ நய  அவகிட்ட ந்பசு… 
முன்்னாநை அப்்பாகிடந்ட நகள்…”

நக்ட்டான்.

அவர் சசான்்னார்.

` ` நகள். அதில ்தப்பிலலை. 
ஆ்னால ஒன்று, அப்்பா, அம்மா 
இ ல ை ா ்த வ ள் .  ே ம் லம ந ய 
அணடியிரு்ககி்றவ. அல்த நில்ன்கக 
லவ்ககி்ற மாதிரி நீ ந்பசி்டப்்ப்டாது. 
நீ எப்்படிநயா அது மாதிரி்தான் 
எ்ன்ககு அவ. ஏன், உன்ல்ன்க 
காடடிலும் அவ எ்ன்ககு உசததி. 
ஜா்ககிரல்த…” என்்றார் க்றாராக.

``எ்ன்ககுத ச்தரியா்தாப்்பா…” 
என்்றான் சஙகரன்.

்படடுத துணிலயத ச்தாடடு 
்பார்ப்்பது மாதிரி்தான் சஙகரன் 

சுமதியு்டன் ந்பசி்னான். ஆ்னால 
அவல்ன அறியாமல அவ்னாநைநய 
ஒரு பிளவு ஏற்படடு விட்டது.

` ` ே ான் உன்ல்ன விரும்்ப்க 
காரைம்…”

``காரைம்?”

அவன் நயாசிதது  விடடு 
சசான்்னான்.

``இந்த வீடு உன்்னால அழகு 
ச்பறறுச்சு. இந்த வீடல்ட உருத 
ச்தரியாம மாறறி அலமச்சுடந்ட. 
என் அல்ற்ககு இவவளவு அழகு 
இரு்ககி்றது எ்ன்கநக ச்தரியாமல 
இத்தல்ன ோள் இருநதுச்சு… இந்த 
ந்தாட்டம் எலைாநம மாறிடுச்நச. நீ 
எ்ன்ககு மல்னவியா வந்தா, என் 
வாழ்கலகயும் இந்த வீடு மாதிரிநய 
பிரகாசி்ககும்.”

அவள் நயாசிதது்க சகாணந்ட 
நின்்றாள்.

``என்்ன நயாசல்ன?”

` `நவண்டாம். . .  உஙகளு்ககு 
என்ல்ன்க காடடிலும் வீடடு 
ந வலை ்க கு  ே ல ை  மல்னவி 
கில்டப்்பா…”

சுமதி ந்பாய் விட்டாள்.

சு ம தி  ந ்த ா ட ்ட த தி ல 
சசடிகளு்ககில்டய சசடிநயாடு ஒரு 
சசடியாய் இருந்தந்பாது மாமா 
சசான்்னார்.

` ` சு ம தி …  ச ங க ர ல ்ன 
மறுததிடந்டயாநம? அது்ககு உ்ன்ககு 
சு்தநதிரம் இரு்ககு. ம்னசு்ககுப் 
புடி்ககலைன்்னா, அப்பு்றம் என்்ன 
விவாகம்…? ஆ்னா, அது்ககு ஏந்தனும் 
குறிப்பிட்ட காரைம் ஏ்தானும் 
இரு்ககாம்மா? சசாலைைாம்னு 
நில்னச்சா சசாலலு…”

அவள் சசான்்னாள்.

``மாமா, அவர் சவறுமந்ன இந்த 
வீடல்டயும் ந்தாட்டதல்தயும் 
ஒழுஙகு ்படுததி்னவலளத்தான் 
்பார்த்தார். ்பாவம் அவலளத்தான் 
கடடி்ககுநவாநமனு நில்ன்ககி்றாறு 
மாமா. இ்தறகும் நமைா்னவளாக 
என்ல்ன அவரு ்பார்்ககவிலலைநய…”

ம ா ம ா  ம ர த து ப்  ந ்ப ா ய் 
நின்றிருந்தார். பி்றகு சசான்்னார்.

``சரி விடு.. சசடிகசளலைாம் 
இ ன் னு ந ம  ஆ ழ ம ா  ந வ ர் 
பிடி்ககலைந்பால இரு்கநக… 
ச்பாறுலமயா கவனி…”

``சரி மாமா” என்்றாள் சுமதி.

(ேன்றி 

`ஒரு மனுஷி’
சிறுகதைத் தைொகுப்பு கவிைொ 

தெளியீடு

சுமதிொல்தான், ்கால் தேக்கி்ற இ்சமல்லாம் ந்றந்றக்கி்ற தத� மி்கச் சுத்தமாகிெது. �ஸம் வ�ா்ன மாதிரி 
இருந்த ்கண்ணாடி என்்ன மாெவமா, �ளிச்சிட்்து. வமதஜ ந்க�ெத�க் குப்த� ேண்டி, இப்வ�ாவதா சீர ச�றறு 
விைஙகிெது. புத்த்கங்கள் ஒழுங்கா்க அடுக்்கப்�ட்டு, �்க ோரிொ்க அடுக்்கப்�ட்டிருந்த்ன, அழுக்கு துணிப்�ந்து்கள் 

்கண்ணில் விழுேது இல்தல.
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‘என் மகள் ஃந்பமிலி நகம் 
ஆடு்றா. சராம்்ப ்பயமா இரு்ககு. 
எப்்படி இந்தப் ்பழ்ககததிநைருநது 
மாத்த்றது?”

ஒரு ேண்பர் ந்பான் சசய்து 
்ப்தற்றதந்தாடு நகட்டார். எப்்பவும் 
நி்தா்னமாகப் ந்பசும் ே்பர் அவர். 
ஆ்னால, நேறறு அவரின் குரல 
அவவளவு ேடுஙகியது. அப்்படி 
்பயப்்படும்்படியா்ன விஷயமா இது 
என்று எ்ன்ககுத ந்தான்றியது. 
மு்தலில ஃந்பமிலி நகம் என்்றால 
என்்பல்தப் ்பறறி சுரு்ககமாகப் 
்பார்ப்ந்பாம். டிவியில ரியாலிடடி 
நஷா்ககளில குடும்்பதந்தாடு 
ஆடுவ்தாக்க காட்டப்்படும் வி்தமா்ன 
விலளயாடடுகளில ஒன்்றலை இது.

நீஙகள் ஹஙகாமா நச்னலில 
வரும் ஷின்சான் கார்டடூன் 
ச்தா்டலரப் ்பார்ததிரு்ககிறீர்களா? 
அதில ஷின்சான் ்தன் வயது்ககு 
மீறிய ந்பச்சுகலளயும் சசயலகலளயும் 
சசய்வல்தப் ்பறறித்தான் ்பைரும் 
விமர்சிததிரு்ககி்றார்கள். அந்தத 

ச்தா்டரில இன்ச்னாரு மு்ககியமா்ன 
நகர்க்டர் இரு்ககி்றது. அது்தான் 
நேனி எனும் சிறுமி. 

ஷி ன் ச ா னு ம்  அ வ னி ன் 
ேண்பர்களும் ச்பாதுவாக சிறுவர்கள் 
ஆ டு ம்  வி ல ள ய ா ட டு க ல ள 
ஆடுவார்கள். ஆ்னால, நேனி 
ஃந்பமிலி நகம்  விலளயா்ட 
அலழப்்பாள். அ்தாவது வீடடில 
என்்ன ே்ட்ககுநமா அந்தந்பாை 
ேடிப்்பது. உ்தாரைமாக, வீடடில 
அப்்பா நவலைலய விடடு வந்ததும் 
என்்ன ே்ட்ககும்? அம்மாவி்டம் டீ 
அலைது காபி நகட்பார். டிசரஸ்கலள 
மாறறிவிடடு வருவார். அம்மா 
ஷ ா ப்பிங  ச ச லை  ந ம ்க க ப் 
சசய்துசகாணடிருப்்பார்… என்்பது 
ந்பாை விலளயா்ட அலழப்்பாள் 
நேனி. 

நமநைாட்டமாகப் ்பார்த்தால 
்பை விலளயாடடுகளில இதுவும் 
ஒன்று்தாந்ன என்று ந்தான்றும். 
ஆ்னால ,  இதில சிை சி்ககல 
இரு்ககின்்ற்ன. அ்தாவது இந்த 
விலளயாடடில மு்ககியமா்ன 

விஷயஙகள் நம்ககப் மறறும் 
டிசரஸ்ஸிங. எத்தல்ன வி்தமா்ன 
நம்ககப் வலககள் இரு்ககின்்ற்ன 
என்்பது ்பறறி ந்பசுவதும், அதுந்பாை 
சசய்து ்பார்ப்்பார்கள். வீடடில 
இரு்ககும் நம்ககப் சசடடுகலள 
ச்பறந்றார்களு்ககுத ச்தரியாமல 
எடுதது ்தஙகலள அைஙகரிதது்க 
சகாள்வார்கள். 

ச்தா்ட்ககததில சா்தாரை 
விஷயமாக இது இரு்ககும். ஆ்னால, 
ோளாக ோளாக அதில மூழகி 
விடுவார்கள். ்தஙகள் உ்டலை 
அைஙகரிப்்பது ச்தா்டர்்பா்ன 
ந்த்டலில எப்ந்பாதும் இருப்்பார்கள். 
அ்தறகாகநவ யூடியூபில ஏராளமா்ன 
வீடிநயா்ககள் இரு்ககின்்ற்ன. 
அவறல்ற  கணசகாட்டாமல 
்பார்ப்்பார்கள் .  வீடிநயாவில 
்பார்த்தல்தச் சசய்து ்பார்்கக 
முயலவார்கள். 

ஆ ண  கு ழ ந ல்த க ந ள ா டு 
விலளயாடுவல்த சிை சிறுமிகள் 
நிறுததி விடுவார்கள் .  ஆண 
ேண்பர்கள் என்்றாநை அைர்ஜியாகி 
வி்ட வாய்ப்பும் இரு்ககி்றது. இன்னும் 
சிைர் அப்்பாவின் நராலை ்தான் 
எடுதது்கசகாணடு ஆடுவார்கள். 

சத்தமாகப் ந்பசி விலளயாடுவது 
குல ்ற ந து ச க ாணந்ட  வரும் . 
ச ்ப ற ந்ற ா ர்  ந க ட கு ம் 
நகள்விகலள்ககூ்ட ரகசியமாகச் 
ச ச ா ல லு ம்  கு ர லி ல  ்ப தி ல 
சசாலவார்கள். வழ்ககமா்ன குரலின் 
அளவு ந்தய்நதுசகாணந்ட இரு்ககும். 

இன்ச்னாரு ்ப்ககம், வீடடில 
அ ப் ்ப ா ,  அ ம் ம ா  எ ப் ்படி ப் 
ந்பசுகி்றார்கள்… எப்்படி சணல்ட 
ந்பாடுகி்றார்கள்… அப்ந்பாது என்்ன 
வார்தல்தகள் ்பயன்்படுததுகி்றார்கள் 
என்்பல்த்க கூர்நது கவனிப்்பார்கள். 
அல்த ்தஙகள் விலளயாடடில 
நசர்ப்்பார்கள் .  உ்றவி்னர்கள் 
வீடடி்ககுச் சசன்்றாலும் அஙகுள்ள 
குழநல்தகநளாடு விலளயா்டாமல 
ச்பரியவர்கள் என்்ன சசய்கி்றார்கள்… 
என்்ன உல்ட உடுததியிரு்ககி்றார்கள்… 
என்்ன நம்ககப் சசய்துள்ளார்கள் 
எ ன் ்ப ல ்த ந ய  க வ னி த து ப் 
்பார்ப்்பார்கள்.

இந்த விலளயாடடு்ககு என்று 

குழந்தைகைளும்  
ஃவெமிலி வகைமும்

ைமிழினி
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எந்த விதிமுல்றகளும் இலலை. 
ஆ ்ன ா ல ,  பு தி ய  வி தி க ல ள 
அலம த து ்க சக ா ள்ள ்ககூடிய 
சூ ழ ல க ல ள  உ ரு வ ா ்க கி ்க 
சகாள்வார்கள். அ்பாயகரமா்ன 
விலளயாடல்டப் ந்பாை இல்த ோன் 
விவரிததுள்நளன் என்்பது எ்ன்ககும் 
புரிகி்றது. ்பை வீடுகளில ்தஙகள் 
கு ழ ந ல்த க ள்  இ ப் ்ப டி 
விலளயாடுகி்றார்கள் என்்பந்த 
ச்பறந்றாரு்ககுத ச்தரிவதிலலை. 
அ்த்னால சகாஞசம் விரிவாகச் 
சசாலை நவணடியிருந்தது.  இது 
ஆ்பத்தா்ன விலளயாட்டா என்று 
நகட்டால… ஆமாம், இலலை என்று 
ஒரு வார்தல்தயில சசாலை முடியாது. 

இந்த வலக ஃந்பமிலி நகம் ஆடும் 
குழநல்தகள் மு்தலில ்தஙகலள 
்த னி ல ம ப் ்ப டு த தி ்க சக ா ள் ள 
முயை்ககூடும். இது சரியா்னது அலை. 
அடுதது, ஒரு வீடடில யாநரனும் 
ஒ ரு வ ர்  ம ற ச்ற ா ரு வ ல ர 
அடிலமப்்படுததும் வி்தததில 
ே்டநதுசகாண்டால அல்தநய 
குழநல்தகளும் இந்த விலளயாடடின் 
மூைம்  பி ர தி ்பலி ்க க ்ககூடும் . 
ஒருவலகயில ச்பரிநயார்களின் 
கணைாடியாக மாறும் சூழல 
இரு்ககி்றது. அது குழநல்தகளின் 
கு ழ நல்தல மலய  வில ரவில 
்பறிததுவிடும். 

குழநல்தலம சீ்ககிரம் இழ்ககும் 

கு ழ ந ல்த க ளு ்க கு 
ச்பரியவர்கலளப் ந்பாைநவ 
்ப ்த ற ்ற மு ம்  ந க ா ்ப மு ம் 
ஆற்றாலமயும் அதிகரி்ககைாம். 
்தன்ல்ன அைஙகரிப்்பதில முழு 
க வ ்ன மு ம்  ச ச ல ை 
்படிப்பிலிருநது ஆர்வம் 
குல்றயைாம்.

சரி, எப்்படி அவர்கலள 
இதிலிருநது நவறு ்ப்ககம் 
அ ல ழ த து  வ ர ை ா ம் 
என்்பல்தயும் நயாசி்ககைாம். 
இந்த வலக விலளயாடடில 
ஈடு்படும் குழநல்தகலள 
அடி த ந்த ா  திடடி ந ய ா 
சசய்்தால எந்தப் ்பைனும் கில்ட்ககாது. 
மா்றாக, ்தஙகளின் ஃந்பமிலி நகமில 
இ ல ்த யு ம்  ஒ ரு  ்ப கு தி ய ா க 
மாறறி்கசகாள்ள வாய்ப்பிரு்ககி்றது. 

மு்தலில இந்த விலளயாடடு யார் 
மூைம்  அ ந ்த ்க  கு ழ நல்த ்க கு 
வந்தல்டநதுள்ளது என்்பல்தத 
ச்தரிநதுசகாள்ள நவணடும். நிச்சயம் 
நவச்றாரு குழநல்தயின் வழியாகநவ 
வநதிரு்ககும். அ்ககுழநல்தநயாடு 
உ ங க ள்  கு ழ ந ல்த  ந ே ர ம் 
சசைவிடுவல்தப் ்படிப்்படியாக்க 
குல்ற்ககைாம். வீடடில ஒதுஙகி 
விலளயாடுவல்தத ்தாணடி உ்டலை்க 
கலள்ககச் சசய்யும் ஆட்டஙகலள 
ச்பறந்றாரும் நசர்நது ஆ்டைாம். 

தி்னமும் உஙகளின் ஓய்வு நேரம் 

முழுலமலயயும் உஙகள் குழநல்த்கநக 
என்று சசைவி்டைாம். அப்ந்பாது 
முடிந்தவலர ஓடி ஆடி விலளயாடும் 
ஆட்டஙகலளத ந்தர்வு சசய்து 
ஆ்டைாம். அப்ந்பாது மிகச் சத்தமாகப் 
ந்பசியும் ்பாயிணடடுகலளச் சசாலலி 
ஆடி்னால  உள்சள ாடுஙகிய 
குழநல்தயின் சத்தம் மீணடும் 
இயலபு்ககு வரும். நம்ககப் மீ்தா்ன 
ஆர்வதல்த்க குல்ற்கக அதில 
நசர்்ககப்்படும் உ்டலு்ககு ஒவவா்த 
ச்பாருடகள் குறிதது அவவப்ந்பாது 
உலரயா்டைாம்.  

விடுமுல்ற ோடகளில சின்்னச் 
சின்்ன சுறறுைா்ககள் சசலைைாம். 
கு ழ ந ல்த க ளு ்க கு ப்  பி டி த ்த 
திலரப்்ப்டஙகளு்ககு அலழததுச் 
சசலைைாம். இலவசயலைாம் 
்தவிர்தது, ச்பறந்றார்கள் குழநல்தயின் 
முன் ே்டநதுசகாள்வதில கூடு்தல 
கவ்னம் சசலுத்த நவணடும். 
்தஙகளு்ககுள் எந்தச் சணல்டயும் 
இலலை. ோஙகள் எப்ந்பாதுநம 
சணல்ட ந்ப ாடடு்கசக ாள்ள 
மாடந்டாம் என்்பல்த அ்ககுழநல்த 
உைரும்்படி வார்தல்தகளால 
அலைாமல சசயலகளால காட்ட 
ந வ ண டு ம் .   சு ரு ்க க ம ா க ச் 
சசாலவச்தன்்றால ஃந்பமிலி நகம் 
எனும் இவவலக விலளயாடடிலிருநது 
முழுலமயாக அ்ககுழநல்தயின் 
கவ்னதல்த நவறு ்ப்ககம் திருப்்ப 
நவணடும். அ்த்னால, ச்பறந்றார் 
்ப்தற்றம் சகாள்ளாமல குழநல்தகலள 
எதிர்சகாள்ள நவணடியந்த 
மு்தன்லமயா்னது. 
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த�ொதுவாக கருவுறு்தல 
எ ன் ்ப து  ச ்ப ண க ல ள 
ல ம ய ப் ்ப டு த தி ந ய 
குறிப்பி்டப்்படுகி்றது.  என் மல்னவி 
கருவுறறிரு்ககி்றாள், என் மகள் 
கர்ப்்பமாக இரு்ககி்றாள் என்று 
ச்பணலைச் சார்நந்த கருவுரு்தல 
சித்தரி்ககப்்படுகி்றது. ்தாய்லம 
என்்பது ச்பணகளு்ககா்ன வரம் 
எ ன் னு ம்  ச ச ா ல ்த ா ன் 
ச்பணகளு்ககா்ன ச்பாறுப்ல்பயும் 
அ தி க ரி ்க கி ்ற து .  இ து ்த ா ன் 
ஆணகளு்கக ா்ன  ்தப்பி்ககும் 
வழியாகவும் அலமகி்றது. இன்னும் 
எத்தல்ன காைததிறகு ச்பணகநள 
அ ந ்த  வ ர த ல்த  சு ம ந து 
சகாணடிரு்ககப் ந்பாகி்றார்கள்..? 
ஆ்னால காைம் மாறுகி்றது . 

கருத்தரித்தல ஆணு்ககுமா்னது 
என்்பல்த இன்ல்றய ்தம்்பதியர் 
உைரத ச்தா்டஙகியுள்ள்னர். அ்தன் 
வி ல ள வு ்த ா ன்  ‘ ‘ ே ா ங க ள் 
கருவுறறிரு்ககிந்றாம்’’ என்்ற ்ப்தம். 
ஆம், ''We are pregnant'' எ்ன இன்ல்றய 
்தம்்பதியர் ்தமது கருத்தரித்தலை 
அஙகீகரி்ககத ச்தா்டஙகியுள்ள்னர்.  

இந்த ந்பா்ககு கர்ப்்ப காைததில 
ஆணின் ச்பாறுப்புகள் மீது ்பை 
ந கள்விகலள  எழுப்புகி ்றது . 
கருத்தரித்தல, கருலவ சுமத்தல 
ந ்ப ா ன் ்ற  உ ்ட ல  ரீ தி ய ா ்ன 
ச்பாறுப்புகள் ச்பணகலள மடடுநம 
சார்ந்தது. ஆ்னால அந்த கருவின் 
மீ்தா்ன அ்ககல்றயும் ச்பாறுப்பும் 
கைவன் மல்னவி இருவரு்ககுநம 
சமமா்னது, அலைவா?. அ்தாவது 
க ரு  நி ற ்ப தி ல  ச ்த ா ்ட ங கி 

இ ருவருல்டய  ச ்ப ா று ப் பு ம் 
ஆரம்பி்ககி்றது. முன்ச்பலைாம் 
ந ்ப று க ா ை  வி டு ப் ச்ப ன் ்ப து 
ச்பணகளு்ககு மடடுமா்ன்தாக 
இருந்தது. ்தறந்பாது ்தநல்தயின் 
மு ்க கி ய த து வ மு ம் 
அஙகீகரி்ககப்்பட்ட்தால குழநல்த 
பி்றந்த பி்றகு 15 ோடகள் ்தநல்த்ககா்ன 
ந்பறுகாை விடுப்பு வழஙகப்்படுகி்றது. 
ஒரு குழநல்த ்தாயின் அன்ல்ப  
ம ட டு ம ன் றி  ்த ந ல்த யி ன் 
அரவலைப்ல்பயும் ச்ப்ற நவணடும் 
என்்பது்தான் இ்தறகா்ன அர்த்தம். 
ஆ்னால எத்தல்ன ஆணகள் அந்த 
வி டு ப் ல்ப  ்ப ணி பு ரி யு ம் 
அ லு வ ை க த தி ல  ந க ட டு 
வாஙகுகின்்ற்னர்...? 

என்்ன்தான் ேவீ்ன காைம் 
ச ்த ா ழி ல நு ட ்ப  வ ள ர் ச் சி  

கைணவரும் ம்னவியும் வேரநது போல்லுஙகைள்

ேஙகைமித்தி்ர
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என்ச்றலைாம் ந்பசி்னாலும் இது ச்பணகளுல்டய 
நவலை , ச்பணகள் மடடும்்தான் ்பார்்கக நவணடும் 
என்கி்ற ம்னநிலை்தான் ்பைரு்ககும் இரு்ககி்றது. அது 
க ரு த ்த ரி த ்த ல  விஷய ததில  தீவி ர ம ா க ்க 
கல்டபிடி்ககப்்படுகி்றது. 

‘‘இந்த நிலை ச்தா்டர்வ்தறகு ஆணகள் மடடுநம 
காரைமலை. ச்பணகளும்்தான்’’ என்கி்றார் ம்னேை 
ஆநைாசகர் சிதரா . அ்தாவது ச்பணகநள 
ச்பணகளு்ககு எதிரி என்்பதுந்பால ஆணகள் ்தன் 
குடும்்பததின் வாயிைாகநவ சிை விஷயஙகலள 
கறறு்க சகாள்கி்றார்கள். அ்தாவது அம்மா என்்ன 
சசாலகி்றார் என்்பல்தநய ்பார்தது வளர்கின்்ற்னர். 
ஆ ண க ள்  ச ச ய் ய  து ணி ந ்த ா லு ம்  அ து 
‘‘ச்பணகளுல்டய நவலை நீ ஏன் சசய்கி்றாய்?’’ 
என்னும் குரல மு்தலில ஒலிப்்பது அந்த ஆணின் 
அம்மாவி்டமிருநது்தான்... அந்தந்பால, ’’ஊர் 
உைகததுை யாரும் புள்லள ச்பதது்ககலையா..?’’ 
என்கி்ற வார்தல்தயும் ச்பணகளி்டமிருநது்தான் 
அதிகம் வரும். குழநல்த பி்றப்பிலும் வளர்ப்பிலும் 
ஆணகளின் ச்பாறுப்ல்ப ச்பணகநள ்தடு்ககி்றார்கள்’’ 
என்று விள்ககுகி்றார் சிதரா.   

‘ ‘ ந ்ப று க ா ை  வி டு ப் பு  ஆ ண க ளு ்க கு 
சகாடு்ககப்்படுவது ஓய்வு எடு்ககநவா ்தன் 
்தனிப்்பட்ட நவலைகலள ்பார்்ககநவா அலை. அந்த 
நேரததில ்தன் மல்னவிலயயும், குழநல்தலயயும் 
்பார்தது்கசகாள்ள நவணடும் என்்பது்தான். கர்ப்்ப 
காைததிலும் பிரசவததிறகுப் பி்றகும் ச்பணகளு்ககா்ன 
ஹார்நமான் சமநிலையின்லம காரைமாக 
அடி்ககடி நசார்வு, திடீர் உறசாகம், எரிச்சல, 
நகா்பம், மற்றவர்கள் ்தன்ல்ன கவனி்கக நவணடும் 
என்்ற எணைம் ந்பான்்ற ம்ன மாறு்தலகள் 
ச்பணகளு்ககு நிகழகி்றது. ஆணகள் அல்த புரிநது 
சகாணடு லகயாள நவணடும்’’ என்கி்றார் சிதரா. 

குழநல்த பி்றநது மறுோள் வநது மல்னவிலய 
்பார்்ககி்ற கைவர்களின் காைம் இன்று மாறி 
வருகி்றது. இன்ல்றய ்படித்த இலளஞர்கள் பிரசவ 
அல்றயில மல்னவி்ககு அருகில ்ப்கக ்பைமாக நிறக 
விரும்புகின்்ற்னர். ஆ்னால அப்்படியா்னவர்கள் 
எணணி்க லகயில மிக்க குல்றவு்தான் எனினும் அது 
ேலை மாற்றததிறகா்ன ச்தா்ட்ககப் புள்ளியாக 
அலமகி்றது. 

‘‘என் மல்னவி பிரசவ வார்டில நின்்ற அந்த 
கைம் என்்னால ்தலரயில நிறக முடியவிலலை. 
ேலை ்படியாக ்தாயும் நசயும் வநதுவி்ட நவணடும் 
என்்ற எணைநம ம்னதில ஓடி்கசகாணடிருந்தது’’ 
எ்ன 2 மா்தஙகளு்ககு முன் குழநல்தலய ஈன்்ற மந்னா 
கூறுகி்றார். இவர் ்தன் மல்னவி கருத்தரித்த ந்பாது 
சமூக வலை்தளஙகளில ச்பருலமயாக ’’We Are Preg-
nant’’ என்று அறிவிதது கவ்னதல்த ஈர்த்தவர்.

‘ ‘இன்று கூடடு்க குடும்்பஙகள் கலளநது 

நியூ்களியர் குடும்்பமாக சுருஙகி 
விட்டது. இ்த்னால மல்னவி ்படும் 
நவ்தல்னகலளயும் வலிகலளயும் 
ே ம் ம ா ல  க ாை  முடிகி ்றது . 
அவர்களு்ககும் ்தன் வலிலய கூ்ற 
நவறு யாரும் இலலை .  எந்த 
பிரச்சல்னயாக இருந்தாலும் 
கைவனி்டம்்தான் கூ்ற நவணடும். 
அப்்படி்த ான்  என் மல்னவி 
ஒ வ சவ ா ரு  ந வ ல ை ல ய யு ம் 
ச ச ய் யு ம் ந்ப ா து  எ வ வ ள வு 
சிரமப்்படுகி்றார் என்்பல்த என்்னால 
உைர முடிந்தது. எ்னநவ ோன் வீடு 
ச்பரு்ககுவது, துணி துலவப்்பது, 
சலமப்்பது எ்ன என்்னால முடிந்த 
ந வ ல ை க ல ள  ச ச ய் நவ ன் . 
இல்தசயலைாம் ்பார்த்த என் 
அம்மா, ‘‘என்்ன்டா ச்பாணணு 
மாதிரி சசய்யு்ற’’ எ்ன திடடி்னார். 
ஆ்னால ோன் அல்தசயலைாம் 
கணடுசகாள்ள மாடந்டன். என் 
வீடடிலும் அம்மா, ்தஙலக இரு்ககி 
்றார்கள். ஆ்னால மா்தவி்டாய் ்பறறி 
கூ ்ட  ச ்த ரி ந து ச க ா ள் ள ா ்த 
அளவிறகு்தான் வளர்த்தார்கள். 
திருமைம் சசய்துசக ாண்ட 
பின்பு்தான் மா்தவி்டாய் வலி 
எப்்படி இரு்ககும், அந்த நேரததில 
எம்மாதிரி சிரமஙகள் இரு்ககும் 
என்்பல்த ச்தரிநதுசகாணந்டன்’’ 
என்கி்றார் மந்னா.

மந்னா உ்டைளவில மடடுமன்றி 
ம ்ன ்த ள வி லு ம் ,  உ ை ர் ச் சி 
ரீ தி ய ா க வு ம்  ்ப ்க க ்ப ை ம ா க 
இருநதிரு்ககி்றார். “என் மல்னவி 
டிராவலில மிகவும் ஆர்வமா்னவர். 
கர்ப்்பகாைததில அவரால நில்னத்த 
இ்டஙகளு்கசகலைாம் ந்பாக 
முடியவிலலை ,  வீடடிநைநய 
ஓய்வில இருந்த்தால அவரு்ககு 
அல்த லகயாள முடியவிலலை. 
இ்த்னால என் மீது நகா்பப்்படுவது, 
எரிச்சைல்டவது ,  நசார்வாக 
அமர்நதிருப்்பது எ்ன ஒரு நிலையில 
இரு்கக மாட்டார்கள். ஆ்னால 
அந்த சமயததில எதுவும் ந்பசாமல 
அலமதியாக இருப்ந்பன்... பின் 
அவநர வநது என்னி்டம் மன்னிப்பு 
நகட்பார். 

‘ ஏ ந ்த ா  ந க ா ்ப த தி ல 
கததிவிடந்டன்’ என்்பார். அப்ந்பாது 

மவ்னா
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்தான் புரிந்தது அவரு்ககுள் உைர்ச்சி 
ரீதியாகவும் மாற்றஙகள் நிகழகி்றது 
என்று... பின் அவலர முடிந்த வலர 
அருகில உள்ள இ்டஙகளு்ககு கூடடி 
சசலநவன்.  நவலை முடிதது 
வீடடிறகு ந்பா்னாலும் கலளப்ல்ப 
காடடி்கசகாள்ளாமல சவளிநய 
கூடடி சசலநவன். பீச்சில குழநல்த 
்பறறியும் , எதிர்காை திட்டஙகலளயும் 
்பறறி ந்பசி்கசகாணந்ட ே்டப்ந்பாம். 
அப்ந்பாது எ்ன்ககும் மல்னவி்ககும் 
மடடுமலைாமல குழநல்த மீ்தா்ன 
பிலைப்பும் அதிகரித்தது. 

‘‘இப்ந்பாது எஙகளு்ககு ஆண 
குழநல்த பி்றநதுள்ளது.  குழநல்த 
பி்றந்த பின்பு ம்ன அழுத்தம் 
இரு்ககும் எ்ன மருததுவர் கூறி்னார். 
எ்னநவ அவலள இன்னும் கூடு்தல 
க வ னி ப் ந்ப ா டு  ்ப ா ர் த து ்க 
சகாள்கிந்றன். இரவிலும் அவலள 
தூஙக லவததுவிடடு குழநல்த 
அழு்தால ்பார்தது்கசகாள்நவன் 
்டயப்்பர் மாறறிவிடுநவன். ்பசியால 
அழு்தால மடடும் ்பால சகாடு்கக 
எழுப்பி விடுநவன்” எ்ன மிகவும் 
ச ்ப ா று ப் ்ப ா ்ன  ்த ந ல்த ய ா க 
ந்பசுகி்றார் மந்னா.

கருத்தரித்தல ச்பாறுப்பில 
ஆணகள் விைகி்கசகாள்வதில 
குடும்்பஙகளு்ககு ்பஙகு இருப்்பது 
மடடுமன்றி ஊ்டகமும் மு்ககிய 
்பஙகு வகி்ககி்றது என்கி்றார் 
ந்பரணடியூன் வலை்தளததில மூத்த 
ஆநைாசகராக இரு்ககும் ரா்தா 
சாகர். ்தம்்பதிகள் கருத்தரி்கக 
முயறசி்ககும்ந்பாந்தா குழநல்த 
வளர்ப்ல்ப ்பறறி ந்பசும்ந்பாந்தா 
அ து  அ ம் ம ா ்க க ளு ்க க ா ்ன 
்பரிநதுலரயாகநவ சிை ஊ்டகஙகள் 
்பதிவு சசய்கின்்ற்ன. ேம் ச்பாது 
புததியின் புரி்தைால நிகழும் ்தவறு 
இது. ஆ்னால ம்ககளின் ம்னநிலை 
இ வ வ ா று  ம ா று வ து ந ்ப ா ல 
்ப த தி ரி ்க லக ய ா ள ர் க ள் , 
விளம்்பர்தாரர்கள், இய்ககு்னர்கள் 
எலநைாரும் மா்ற நவணடும் 
என்கி்றார்  ரா்தா. 

‘ ‘ என்ல்ன ச்பாறுத்தவலர 
க ரு த ்த ரி ப் ்ப ்த ற கு  மு ன் ந்ப 
இ ரு வ ரு ்க கு ம ா ்ன  ச ம ம ா ்ன 
ச ்ப ா று ப் பு க ள்  ச ்த ா ்ட ங கி 
விடுகின்்ற்ன. இன்ல்றய ஆணகள் 
எவவளநவா மாறியிரு்ககி்றார்கள். 

அ ல ்த  ச ்ப ா து ச வ ளி யி ல 
ந ்ப ச வி ல லை  எ ன் ்ற ா லு ம் 
அலமதியாக சம ்பஙசகடுப்ல்ப 
சசய்கின்்ற்னர் .  எ்ன்ககு சிை 
ஆணகள் ்தனியா க  சமயில 
மூைமாகநவா அலைது ோன் எழுதும் 
க ட டு ல ர யி ன்  கீ ழ  உ ள் ள 
கசமணடடிலும் குறிப்புகள் 
நகடகி்றார்கள். மல்னவிலய எப்்படி 
கவனிததுசகாள்ள நவணடும், 
அவர்களு்ககு ்பால சுர்ககவிலலை 
எனில என்்ன சசய்ய நவணடும், 
என்ச்றலைாம் நகட்பார்கள் . 
அவவாறு நகட்பதில அவர்கள் எந்த 
்தய்ககமும் காடடுவதிலலை. அது 
என் உரிலம, க்டலம என்ந்ற 
நில்ன்ககி்றார்கள்’’ 

ச ்ப ற ந்ற ா ர் க ள்  ஆ ண 
குழநல்தகலள வளர்்ககும்ந்பாந்த 
ச்பணகளு்ககு சசாலவல்தப் ந்பாை 
மிக இயல்பாக இது சார்ந்த 
விஷயஙகலள கறறு்கசகாடுஙகள். 
மல்னவி்ககாக துணி துலவ்ககி்றார் 
என்்றால துலவ்ககடடும். கால 
அழுததி விடுகி்றார் என்்றால 
அலமதியாக ரசியுஙகள். ஏன் 
ச ச ய் கி ்ற ா ய்  எ ்ன  ந க ள் வி 
நகடக ாதீ ர் கள் .  அவர்கலள 
சு ்த ந தி ர ம ா க  வி டு ங க ள் .  
இரசவலைாம் கண விழிதது 
குழநல்தலய ்பார்தது்கசகாள்கி்றார் 
என்்றாலும் அல்த அனுமதியுஙகள். 
அதில  அவரு்ககும்  க்டலம 
இரு்ககி்றது. ்பை ச்பணகள் கைவர் 
நவலை  ச ச ய்ய  வ ந ்த ாலும் 
ந வ ண ்ட ா ம்  எ ்ன  ்த ா ந ்ன 
இழுததுப்ந்பாடடு்க சகாள்வார்கள். 
உஙகள் வலிகலள, ம்ன்ககவலைகள், 
ஆலசகலள சவளிப்்பல்டயாக 
்பகிர்நது சகாள்ள கைவலர 
அனுமதியுஙகள். ஏச்னனில உஙகள் 
இலை்ற வாழவில  அவரு்ககும் சம 
்பஙகும் ச்பாறுப்பும் உணடு . 
குடும்்பம் சார்ந்த எந்த வலியும் 
உஙகளு்ககா்னது மடடுமலை.... " 
என்கி்றார் ரா்தா.

க ா ைம்  எலை ாவ றல்றயும் 
மாறறும் என்றிலைாமல ோமும் 
காைததிறகு ்த்கக மா்ற நவணடும். 
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நாவனாரு நீவராளையாக

இருநதவபாது

நாவனாரு காைாக இருநதவபாது

நானின்னுவம

ெயல் வெளியாக இருநதவபாது

நான் எல்ைா கால்கைாகவும்

புரவிக குைம்பாகவும்

மீன் வெதிைாகவும்

பைளெச் சிைகாகவும் இருநதவபாது

வமாதத ஆகாயமுமாகவெ

நானிருநதவபாது

யாருவம எப்வபாதுவம

என்னிைம் வினவியதில்ளை

இருககிைதா என்னிருப்பிறகு

ஓர உள் வநாககவமன்று

யாருவம ஐயஙவகாண்ைதில்ளை

எனகவகதும் குளையிருககைாவமன

ஏவனனில்

என்னால் வநசிகக இயைாததாக

எதுவுவம இருநததில்ளை

எப்வபாது நான்

நாம் என்னொக எல்ைாம்

முன்பிருநவதாவமா

அெறளைவயல்ைாம் விட்டுவிைகி

அகன்வைவனா

அப்வபாதிருநவத

ஆரம்பிததுவிட்ைது வெதளன

அச்ெமும் ஐயமிகு வகள்விகளும்

எழும்பின

நாவனா அழுவதன்

வதம்பி அழுவதன்

அககண்ணீர துளிகள்

முன்வபன்றும் நான்

அறிநதிராதளெ

ஆளகயால்

திரும்பி ெநவதன் நதியிைம் நான்

மளைகளிைம்

திரும்பிவனன் நான்

அெரகளின் கரஙகளைக வகாரிவனன்

மீண்டும் மணமுடிககவென

நான் வகஞ்சிவனன்

ஒவ்வொரு வபாருளையும் ஜீெராசிளயயும்

நான் மணநது வகாள்ைவென

அெரகள் ெம்மதிததவபாது

இளைென்

என் ளகயரெளணப்பினுள்

எப்வபாதுவம இருப்பெரானார.

அெவரா 

``நீ எஙவக வபாயிருநதாய?’’ என

என்னிைம் வகட்கவில்ளை

நான் 

அவ்வெளையில் அறிநது வகாண்வைன்

என் ஆன்மா

ஒவ்வொரு ஆன்மாவுவம

எப்வபாதுவம

இளைெளன கட்டியளணததொவை

இருப்பளத....

காடாக 
நான் 
இருந்த 
வேளை
்மய்ஸடர் எ்ககைார்ட்

ஆஙகிைததிலிருநது வமாழிவபயரப்பு
ஆ. அமிர்ைராஜ்
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மதிய உணவுககுப் பிைகு அம்மா, 
ஓயவெடுப்பதறகாக கட்டிலில் படுததார.  
அப்வபாது பிள்ளைகள் ஏழு வபரும் பககததில் 
ெநது வபெ ஆரம்பிததனர.  ஒரு ளபயன் 
வகட்ைான், ’’அம்மா, முன்பு அப்பாவுககு 
அடிககடி வெயது தநதது வபாைவெ 
எஙகளுககும் நீஙகள் வகாழுககட்ளை வெயது 
தருெதாகச் வொல்லி பை நாட்கள் ஆகிவிட்ைன! 
ந ாஙகள் இதுெளர வகாழுககட்ளை 
தின்ைதில்ளை.’’

``சரி, அப்்படிசயன்்றால இன்ந்ற 
சசய்து ்தருகிந்றன். இன்று மாலை 
நேரததில உஙகளு்ககு சகாழு்ககடல்ட 
கில்ட்ககும் சரி்தாந்ன?” என்்றார் 
அம்மா.

அந்த சிறுவயதிநைநய அப்்பாலவ 
இழநதுவிட்ட அந்த குழநல்தகளு்ககு 
ச்பரிய சநந்தாஷம்.

அவர்கள் சகாழு்ககடல்டநய 
தின்்றதிலலை என்்ப்தால அன்று 
சகாழு்ககடல்டலயப் ்பறறிநய 
ந்பசிய்படி இருந்த்னர். அப்ந்பாது 
அவர்களில மிகவும் சிறியவளா்ன 
அம்மிணி்ககுடடி ,  சிணுஙகத 
ச்தா்டஙகி்னாள். ̀`அம்மா, எ்ன்ககுச் 
சின்்ன்க சகாழு்ககடல்ட நவணடும், 
சின்்ன்க சகாழு்ககடல்ட நவணடும்!”

``சரி, சரி ந்பாய் விலளயாடுஙகள் 
ம ா ல ை யி ல  க ண டி ப் ்ப ா க 
சகாழு்ககடல்ட சசய்து ்தருகிந்றன்!” 
என்று அவர்கலள அனுப்பிவிடடு 
அம்மா  தூஙகத ச்தா்டஙகி்னார்.

அம்மா தூஙகி எழுந்தந்பாது 
மிகவும் ்தாம்தமாகிவிட்டது. அவர் 
அவசர அவசரமாக சலமயைல்ற்ககுச் 
சசன்்றார். விலளயா்டச் சசன்்ற 
பி ள் லள க ள்  இ ப் ந்ப ா து 
வநதுவிடுவார்கள் .  அவர்கள் 
வருவ்தறகுள் சகாழு்ககடல்ட 
சசய்து லவ்கக நவணடும். உ்டந்ன 
அ்தறகா்ன நவலைகளில ஈடு்பட்டார். 
ஆயினும் குழநல்தகள் வந்தந்பாதும் 
அ ந ்த  வி ந ஷ ச ம ா ்ன 
சகாழு்ககடல்டகள் ்தயாராக 
விலலை. இரவு நேரமாகிவிட்டது.

சகாழு்ககடல்ட ்தயாராவல்த 
எ தி ர் ்ப ா ர் த ்த  கு ழ ந ல்த க ள் 
எலநைாரும் சலமயைல்றயிநைநய 
க ா த திரு ந ்த ா ர் கள் .  அம் ம ா 
சசான்்னார், ̀̀எலநைாரும் இப்ந்பாது 

ந்பாய் தூஙகுஙகள், சகாழு்ககடல்ட 
்தயாரா்னதும் ோன் உஙகலள 
எழுப்புகிந்றன்.”

குழநல்தகள் சசன்்றார்கள். 
நீ ண ்ட  ந ே ர த தி ற கு  பி ்ற கு 
சகாழு்ககடல்ட ்தயாரா்னது. 
ல்பயன்கள் ஆறு ந்பரு்ககும் ்தைா 
இ ர ண டு  ச ்ப ரி ய  ச க ா ழு ்க 
கடல்டகளும் கல்ட்க குடடியா்ன 
அம்மிணி்ககு இரணடு சிறிய 
சகாழு்ககடல்டகளும்.

அம்மா சசன்று குழநல்தகலள 
எழுப்பி்னார்.  ’’சலமயைல்றயில 
சகாழு்ககடல்ட சசய்து லவததிரு்க 
கி ந ்றன் ,  ஆளு்ககு  இ ரணடு 
சகாழு்ககடல்டகள் ந்பாய் எடுதது்க 
சகாள்ளுஙகள். சிறிய சகாழு்க 
கடல்டகள் அம்மிணி்ககு’’ என்று 

சசான்்ன அம்மா கலளப்பு்டன் 
சசன்று ்படுதது்க தூஙகிவிட்டார்.

ஒ வ சவ ா ருவரு ம்  அம் ம ா 
சசான்்னது ந்பாை இரணடு 
சகாழு்ககடல்டகள் சாப்பிட்ட்னர்.  
ஆ்னால ஆ்றாவது ல்பயன் சறறு 
்தாம்தமாக வந்தான். அப்ந்பாது 
அணைன்கசளலைாம் சசன்று 
விடடிருந்த்னர். இரணடு சகாழு்க 
கடல்டகள் சாப்பிட்ட பி்றகும் 
அவனு்ககுப் ந்பா்தவிலலை.

‘ ‘அ்ட்டா, இந்த்க சகாழு்க 
கடல்டகள் எவவளவு சுலவயாக 
இரு்ககின்்ற்ன.  இன்னும் சகாஞசம் 
இருந்தால ேன்்றாக இரு்ககுநம’’ 
என்று நில்னத்தான் அவன் . 
்ப ா ர் ்ககும் ந்ப ாது  அவனு்ககு 
அம்மிணி்ககுடடியின் ்பஙகா்ன 

நாவடாடி்க கை்ை

ைவ்ளே்க  
சகைாழு்ககைட்்ட
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இரணடு சிறிய சகாழு்ககடல்டகள் 
அஙநக இருப்்பது  ச்தரிந்தது. அவன் 
அவறறில ஒன்ல்ற எடுததுத தின்்றான்.  
அப்்படியும் ஆலச அ்டஙகாமல 
மறச்றான்ல்றயும் எடுததுத தின்று 
விட்டான். பி்றகு்தான் அவன், 
‘‘அம்மிணி்ககுடடி வநது ்பார்தது 
சகாழு்ககடல்டலய்க காைாமல 
அழுவாநள’’ என்று நில்னததுப் 
்பார்த்தான்.

அ ந ்த  ஆ்ற ாவது  ல்பயன் 
சடச்டன்று சவளிநய சசன்று 
இரணடு ்தவலளகலளப் பிடிதது 
அவறல்ற சகான்று எடுதது வந்தான். 
அ ரி சி  ம ா வு  ல வ த தி ரு ந ்த 
்பாததிரததின் அடியில ஒடடியிருந்த 
மாலவ எடுதது ்தவலளகளின் நமல 
பூசி்னான்.  அவறல்றப் ்பாததிரததில 
லவததுவிடடு உள்நள சசன்று 
்படுததுவிட்டான்.

அப்ந்பாது மற்ற அணைன் 
கசளலைாம் அம்மிணி்ககுடடிலய 
சகாழு்ககடல்ட தின்்ப்தறகாக 
எழுப்பி்னார்கள். அவள் சலமய 
ைல்ற்ககு வந்தாள். ்பாததிரதல்தத 
தி்றந்தந்பாது அவள் ்பார்த்தது 
என்்ன? சகாழு்ககடல்ட்ககுப் 
்பதிைாக இரணடு ்தவலளகள்்தான் 
கி்டந்த்ன!

உ்டந்ன அம்மிணி்ககுடடி 
அம்மாவி்டம் சசன்று இப்்படி்க 
நகட்டாள்:  ` `அம்மா, அம்மா, 
சகாழு்ககடல்ட்ககு்க கணகள் 
இரு்ககுமா, அம்மா?”

ேன்்றாக தூஙகி்க சகாணடிருந்த 
அம்மா, அம்மிணி்ககுடடியின் 
முட்டாள்்த்னமா்ன நகள்விலய்க 
நகடடு எரிச்சலு்டன் சசான்்னார். 
``சகாழு்ககடல்ட்ககு்க கணணும் 
இலலை, மூ்ககும் இைலை. உ்ன்ககு 
நவணடும் என்்றால சாப்பிடடு 
விடடுப் ்படு.”

அப்ந்பாது அம்மிணி்ககுடடி 
மீணடும் நகட்டாள், ̀̀அம்மா, அம்மா, 
சகாழு்ககடல்ட்ககு காலகள் 
இரு்ககுமா, அம்மா?”

அம்மா ்பதில சசாலைவிலலை. 
மறு்படியும் நகட்டாள் அம்மிணி்க 
குடடி ` `அம்மா, அம்மா, இது 
்தவலள்க சகாழு்ககடல்டயா, 
அம்மா?”

அம்மிணி்ககுடடி ஏந்தா உளறி்க 
சகாணடிரு்ககி்றாள் என்று நில்னத்த 
அம்மா அவலள சவளிநய விடடு 
அல்ற்க க்தலவத ்தாழிடடு்க 
சகாணடு தூஙக ஆரம்பித்தாள்.

அம்மிணி்ககுடடி ்தவலள்க 

சகாழு்ககடல்டகலள ஒரு துணியில 
சுறறி எடுதது்க சகாண்டாள். ்தாஙக 
முடியா்த துயரதது்டன் அந்த இரவில 
வீடல்ட விடடு சவளிநயறி்னாள்.

அழுது சகாணந்ட ே்டநது ே்டநது 
அம்மிணி்ககுடடி காடடு்ககு வநது 
விட்டாள்.  அன்று்தான் ராஜா 
அந்த்க காடடு்ககு நவடல்டயா்ட 
வநதிருந்தார்.  அம்மிணி்ககுடடியின் 
அழுலக அவரு்ககு்க நகட்டது.  
அவளி்டம் சசன்று விசாரித்த ந்பாது 
அவள் எலைா விஷயஙகலளயும் 
ராஜாவி்டம் சசான்்னாள். நவடல்ட 
முடிநது அரணமல்ன்ககுச் சசலலும் 
ந்பாது அவர் அவலளயும் ்தன்னு்டன் 
அலழததுச் சசன்்றார்.

நீண்ட காைம் க்டந்தது. ராஜா 
ராணியின் பிரியதது்ககுரியவளாக 
இருந்த அம்மிணி்ககுடடி, வளர்நது 
ந்பரழகியாவிட்டாள். அப்்படி 
இரு்ககும்ந்பாது ராஜாவும் ராணியும், 
்தஙகள் மக்னா்ன இவளவரசனு்ககு 
அம்மிணி்ககுடடிலயத திருமைம் 
சசய்துலவ்கக விரும்பி்னார்கள். 
இ்தறகு அம்மிணி்ககுடடியும் 
சம்மதித்தாள். திருமைதது்ககா்ன 
ஏற்பாடுகள் ஆரம்பித்த்ன. ்பல்ட 
வீரர்கள் முரசு சகாடடி இந்த 
திருமைச் சசய்திலய ம்ககளு்ககு 
அறிவித்தார்கள்.

நீண்ை காைம் கைநதது. ராஜா 
ராணியின் 

பிரியததுககுரியெைாக 
இருநத அம்மிணிககுட்டி, 

ெைரநது வபரைகியாவிட்ைாள். 
அப்படி இருககும்வபாது 

ராஜாவும் ராணியும், தஙகள் 
மகனான இெைெரெனுககு 
அம்மிணிககுட்டிளயத 

திருமணம் வெயதுளெகக 
விரும்பினாரகள். இதறகு 
அம்மிணிககுட்டியும் 
ெம்மதிததாள்.
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அம்மிணியின் அம்மாவும் ஆறு 
அ ண ை ன் க ளு ம்  இ ந ்த ச் 
சசய்தியறிந்தார்கள்.  இப்ந்பாது 
அமமிணியின் வீடு எந்த நிலையில 
இரு்ககி்றது? அந்த்க காைததில 
இருந்தது ந்பாை இப்ந்பாது அந்த 
வீடடில விலளயாடடும் சிரிப்பும் 
மகிழச்சியும் துளியும் இலலை. 
அம்மிணி சசன்்றவு்டன் அவர்களது 
கஷ்டகாைம் ஆரம்பிததுவிட்டது.  
அவலளத ந்தடி அணைன்கள் ்பை 
திலசகளிலும் ்பயணித்தார்கள். 
ஆ்னால அவலள்க கணடுபிடி்கக 
முடியவிலலை. அவள் சசன்்ற பி்றகு 
அம்மா ்தன் பிள்லளகளு்ககு 
சுலவயா்ன எந்தப் ்பைகாரமும் 
சசய்யவிலலை.

திருமை ோள் வந்தது. திருமைம் 
மு டி ந து  வி ரு ந து  ே ்ட ந து 
சகாணடிருந்தது.  ோடடு ம்ககள் 
அரணமல்ன வாசலில வரிலச 

வரிலசயாக அமர்நது விருநது 
சாப்பிடடு்க சகாணடிருந்தார்கள். 
ராஜாவும் குடும்்ப உறுப்பி்னர்களும் 
உப்்பரிலகயில அமர்நது அல்தப் 
்பார்தது மகிழநது சகாணடிருந 
்த ா ர் க ள் .  தி டீ ச ர ன் று 
அம்மிணி்ககுடடி கீநழ சுடடி்க 
காடடிச் சசான்்னாள்.

` `அந்தா தூரததில கல்டசி 
வரிலசயில இருப்்பவர்கள்்தான் 
என் அம்மாவும் அணைன்களும்!”

இல்த்க நகட்ட ராஜா உ்டந்ன 
நசவர்கலள அலழதது, ̀̀சாப்பிட்ட 
பி்றகு என்ல்னப் ்பார்ததுவிடடுச் 
சசலலும்்படி அவர்கள் ஏழு 
ந்பரி்டமும் சச ால ”  என்று 
உத்தரவிட்டார்.

ராஜாவின் உத்தரலவ்க நகடடு 
அம்மாவும் மகன்களும் ்பயந்தார்கள். 
எ்தறகு ராஜா ்தஙகலள வரச் 

சசாலகி்றார் என்று புரியாமல 
குழம்பி்னார்கள்.

்தாயும் பிள்லளகளும் ராஜாவின் 
முன்்னால வந்தார்கள். அப்ந்பாது 
ராஜா ஒரு ்பலழய துணிப் ச்பாதிலய 
அவிழதது அவர்கள் முன்்னால 
லவத்தார் . ` `இது உஙகளு்ககு 
நில்னவிரு்ககி்ற்தா?” அந்த துணிப் 
ச்பாதியலில அந்த்க காைததில 
அம்மிணி்ககுடடி லவததிருந்த 
இ ர ண டு  ்த வ ல ள ்க 
சகாழு்ககடல்டகள் இருந்த்ன. 
இல்தப் ்பார்த்தந்பாது அம்மாவு்ககு 
துயரதல்த அ்ட்கக முடியவிலலை.

` ` என்  அம்மிணி்ககுடடி , 
சசான்்ன ்தவலள்க சகாழு்க 
கடல்டயலைவா இது! ோன் அன்று 
அவள் ந்பச்லச கவனிதது்க 
நகடகாமல ்தவறு சசய்துவிடந்டன்! 
அவலள சவளிநய அனுப்பிவிடடு 
அல்ற்க க்தலவத ்தாழிடடு்க 
சகாணடு தூஙகிவிடந்டந்ன! அவள் 
இப்ந்பாது எஙநக இரு்ககி்றாநளா 
என்று ச்தரியவிலலைநய!  என்று 
தி்னமும் புைம்பி்க சகாணடிரு்க 
கிந்றன்’’ என்று சேஞசிைடிதது்க 
சகாணடு அழு்தாள் அம்மா. 

அல ்த ்க  ந கட்ட  ர ா ஜ ா 
அம்மிணி்ககுடடிலய அலழதது 
வரச் சசய்து அவர்கள் முன்்னால 
நிறுததி்னார். ` `நீஙகள் அன்று 
சவளிநயறறிய அம்மிணி்ககுடடி 
இவள்்தான். அன்று நீஙகள் சவளிநய 
்தள்ளி க்தலவச் சாததி்னாலும், 
இ ல ்ற வ ன்  இ வ ல ள ்க 
லகவி்டவிலலை. இன்று இவள் 
இந்த ோடடின் இளவரசியாக 
இரு்ககி்றாள்.”

அம்மிணி்ககுடடிலய கடடி 
அலைதது்க சகாணடு ந்தம்பி 
அழு்தாள் அம்மா.

எலநைாரு்ககும் மிகப் ச்பரிய 
சநந்தாஷம்.

நீதி: குழநல்தகள் ்தாந்ன என்று 
நி ல ்ன த து  அ வ ர் க ள து 
வ ா ர் தல்தலயப்  ச ்ப ற ந்ற ா ர் 
ச்பாருட்படுத்தாமல அைடசியப் 
்படுத்த்க கூ்டாது .  அப்்படிச் 
சசய்்த்தன் விலளவாக குழநல்தலய 
இழநது எத்தல்ன்க காைம் துயரததிை 
ஆழநதிருந்தார் அந்த அம்மா!
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மனி்தர்கள் ்தஙகளு்ககுள் 
்பலக முறறி, ஒருவலர ஒருவர் 
்பழி்ககு ்பழி தீர்தது்கசகாள்ளுவது 
்ப ற றி ச ய ல ை ா ம்  நி ல ்ற ய 
்பார்ததிருப்ந்பாம், ்படிததிருப்ந்பாம், 
நகள்விப்்படடிருப்ந்பாம். ஏன் 
ேம்கநக அல்தப்்பறறி நில்றய 
அனு்பவஙகள் இரு்ககும். சா்தாரை 
மனி்தர்கள், இந்த காரியஙகலள 
எப்்படி சசய்கி்றார்கள்? உ்டல, ம்ன, 
்பை ரீதியாக எதிரி்ககு அவர்கள் 
்பாதிப்புகலள ஏற்படுத்தைாம். 
இலவசயலைாம் ்தமிழ மறறும் உைக 
சினிமா்ககளின் மூைமாக ேம்ககு 
ேன்்றாகநவ ச்தரியும். ஆ்னால 
அறிவுஜீவிகள், புததிசாலிகள், ்தம் 
எதிரிகலள எப்்படி ்பழிவாஙகு 
வார்கள்?!

 ேம்லம ந்பான்்ற மனி்தர்கள் 
நயாசி்ககநவ முடியா்த அளவு்ககு, 
அது இன்னும் வீரியமாக இரு்ககும் 
இலலையா?   ோசமலைாம் 
அறிவியல உைகில க்டவுளாக 
வழி்படடு பின்ச்தா்டரும் ஒருவர், 
மனி்த குைதது்ககு ந்தலவயா்ன 
அறிவியல கணடுபிடிப்புகலள 
நிகழததி, வரைாறறில ச்பயரும் 
புகழும் ச்பறறிரு்ககும் ஒருவர், ஒரு 
ச ர ா ச ரி  மனி்தல ர  ந ்ப ா ை 
ந்பாடடிலயயும் ச்பா்றாலமலயயும் 
ம்னதிநை இருததி ,  ்தன் சக 
விஞஞானிலய ்பழி வாஙகி்னார் 
என்்பந்த மு்தலில ேம்்ப முடியா்த 
அதிர்ச்சிலய ்தருகி்றது. ஆ்னால 
இது ே்டந்த உணலம. 

உைகின் சி்றந்த விஞஞானியா்ன 
நியூட்டன் ,  ்தன் எதிரியா்ன 

மறறுசமாரு சி்றந்த விஞஞானியா்ன 
ரா்பர்ட ஹூ்கலக,  ோசமலைாம்  
நில்னதது்ககூ்ட ்பார்்கக துணியா்த 
முல்றயில ்பழி வாஙகி்னார் என்்பது 
அறிவியல வரைாறறில ஒரு 
மிகப்ச்பரும் களஙகம்.

அரும் ச்பரும் அறிவியல 
கணடுபிடிப்புகலள நிகழததி, 
“ ஆ ங கி ந ை ய ர் க ளி ன் 
லிசயா்னார்ந்டா ்டா வின்சி” என்று  
ச்பருலமயு்டன் அலழ்ககப்்பட்ட  
ரா்பர்ட ஹூ்க இ்றநது கிட்டத்தட்ட 
மூன்று  நூற்றாணடுகள் கழிதந்த 
சவளி உைகு்ககு, அப்்படி ஒரு 
விஞஞானி ேம்மில்டநய இருந்தார் 
என்்பந்த ச்தரிய வந்தது. அந்த 
அளவு்ககு ஹூ்கலக வரைாறறில 
இருநந்த மல்றய லவ்ககும் அத்தல்ன 

விஞ்ானிகைளின் கை்ை 2
 சுொைா நடராென்
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ந க டு கலளயு ம்   நி யூட்டன் 
சசய்திருந்தார் .  இவர் ்தான் 
சசலலை(cell) கணடுபிடித்தார், இவர் 
்தான் “லம்கநராகிராஃபியா” (Micro-
graphia) என்்ற புத்தகதல்த எழுதி, 
பி ன் ்ன ா ளி ல   “ ்ட ா ர் வி ன் ” 
ந ்ப ா ன் ்ற வ ர் க ள்  ்ப ரி ம ா ை 
்த த து வ த ல்த  க ண டு பி டி ்க க 
அச்சாரமிட்டார், என்று சசாலலி 
காணபி்கக கூ்ட ஒரு உருவப்்ப்டம் 
இலைாமல, ராயல சசாலசடடியில 
இரு ந ்த  ஹூ ்ககின்  கல்டசி 
உருவப்்ப்டதல்தயும் அழித்தவர் ேம் 
நியூட்டன். இன்ல்ற்ககும் ைண்டன் 
ர ா ய ல  ச ச ா ல ச ட டி யி ல 
ந்பசுப்ச்பாருளாக இரு்ககும், இல்த 
சறறு உறறு நோ்ககைாம்.

ஹூ்க ச்பருமளவு்ககு ்பஙகாறறிய, 
அலை வலளவு(diffraction) மறறும் 
வானியல(Astronomy) ஆகியவறறில 
ஹூ்ககின் ்பஙகளிப்புகலள யாரும் 
க வ்ன ததில  ச க ா ள்ள ா ம ல , 
நியூட்டந்ன அல்னதல்தயும் 
கணடுபிடித்தார் என்்ற ரீதியில 
நியூட்டன் நமநைநய அத்தல்ன 
சவளிச்சமும் அடித்தது ்தான் இந்த 
பிரச்சல்ன்ககு ்தலையாய காரைம். 
சு ம் ம ா  ச ச ா ல ை ்க கூ ்ட ா து ,  
நியூட்டனும் சா்தாரைப் ்பட்டவர் 
இலலை. அவருல்டய  வாசகம் ஒன்று 
மிகப் பிர்பைமா்னது

“If I have seen further it is by standing 
on the shoulders of Giants”

“எ்ன்ககு முன்பு இருந்த மாச்பரும் 
சிந்தல்னயாளர்களின் புரி்தலகலள  
உ்பநயாகிதது சகாணடு ்தான்  என் 
அ றி வு  ச ா ர்  ்ப ய ை த ல்த 
ச்தா்டர்கிந்றன்” என்்பது ்தான் அ்தன் 
ச்பாருள்.

இந்த நமறநகாலள நியூட்டன், 
ஹூ்ககு்ககு அனுப்பியுள்ள ஒரு 
கடி்தததில ச்தரிவிததிரு்ககி்றார் 
என்்ப்தாக அறிவியல உைகில ஓர் 
ஆ்தார கருதது நிைவுகி்றது. அ்தாவது 
இருவரு்ககும் கருதது நமா்தலகள்  
வருவ்தறகு முன்பு இந்த கடி்த 
்பரிமாற்றம் ே்டநதிரு்ககி்றது.  இ்தன் 
மூைம் இருவரும் ்பரஸ்்பரம் , 
்தஙகளுல்டய அறிவியல புரி்தலகலள, 
கணி்த நிரூ்பைஙகலள ்பரிமாறி்க 
சகாணடிரு்ககைாம் எ்னத ச்தரிகி்றது. 
ஹூ்க கிராவிடடிலய ்பறறிநயா 
அலைது அலை வலளலவ ்பறறிநயா,  
்தன்னுல்டய கணடுபிடிப்புகலள 

நியூட்டனு்ககு சசாலலி இரு்ககைாம், 
அதில இருந்த மு்ககிய கருதது்ககலள 
நியூட்டன் எடுதது்கசகாணடு 
்தன்னுல்டய  ஆர ாய் ச்சிலய 
ச்தா்டர்நது இரு்ககைாம்.  1679 
ஆணடில, ்தன்னுல்டய அறிவுத 
தி்ற்னாலும், கணடுபிடிப்புகளாலும், 
ராயல சசாலசடடியில உச்சததில 
இருந்தவர் ஹூ்க. அந்த சமயததில 
்தான்,  நீண்ட ோடகளு்ககு முன்பு 
்தான் கண்டறிந்த, கிராவிடடிலய 
்பறறிய ்தன்னுல்டய புரி்தலகலளயும், 
கணி்த கணடுபிடிப்புகலளயும், 
நியூட்டனு்ககு அவர் அளிததிரு்ககி்றார்.

ஆ்னால 1686 ஆம் ஆணடில, 
நியூட்டன் “ப்ரின்சிப்பியா” வின் 
மு்தல ்பதிப்ல்ப சவளியிட்ட ந்பாது, 
அதில ்தன்னுல்டய குறிப்புகலள 
அடிப்்பல்டயாக சகாணந்ட புவி 
ஈர்ப்பு விதிகலள(Law of Gravity) 
நியூட்டன் உருவா்ககி இரு்ககி்றார் 
எ ன் று  ஹ ூ ்க  அ வ ரி ்ட ம் 
சணல்டயிட்டார். குல்றந்த்படசம் 
்தன்னுல்டய ச்பயலர ,  அந்த 
“நயாசல்னலய (Inverse Square Law) 
உருவா்ககியவர்” என்்றாவது, அந்த 
புத்தகததில ந்பா்டச் சசான்்னார். 
ஆ்ன ா ல ,  நி யூட்டன்  அ ந ்த 
நகாரி்கலகலய முழுலமயாக 
நிராகரித்தந்தாடு அலைாமல, 
மு ழு ல ம யு ம்  ்த ன் னு ல ்ட ய 
கணடுபிடிப்ந்ப என்றும்,  ஹூ்ககு்டன் 
இருந்த கடி்த ்பரிமாற்றஙகள், ்த்ன்ககு 

சிறு வயதில  வா்னவியலில இருந்த 
ஆர்வதல்த மீணடும் கிள்ற உ்தவியது,  
நவணடுமா்னால அ்தறகு, “ேன்றி” 
என்று புத்தகததில ந்பாடுகிந்றன், 
என்று ந்பா்டவும் சசய்்தார்.

 ஆ்னால புவி ஈர்ப்பின் “எதிர் 
இருமடி விதி” (inverse square law) 
்தன்னுல்டய நகாட்பாடுகளி்னால 
அடிப்்பல்டயில  ்தான் நியூட்டன்  
கணடுபிடித்தார், என்று ஹூ்க 
ச்தா்டர்நது வாதிடடு சகாணந்ட 
இருந்தார் .  இருவரு்ககும் மிக 
நமாசமா்ன நமா்தல ஏற்படடு  
்பஞசாயதது ராயல சசாலசடடி வலர 
ச சன்்றது .  நியூட்டன் மிகப் 
பிடிவா்தமாக இருந்தார்.  இ்தன் 
ேடுவில  நில்றய வரு்டஙகள் க்டந்தது. 
ப்ரின்சிப்பியா புத்தகம் ச்பருமளவு 
புகழச்பறறு நில்றய  விறறு தீர்ந்தது.  
நியூட்டனின் புகழ எஙகும் ்பரவ ்பரவ, 
ஹூ்ககின் புகழ மஙகியது. இருப்பினும் 
நியூட்டனு்ககு ஹூ்க நமல இருந்த 
ஆததிரம் அ்டஙகவிலலை.

1703 ஆம் ஆணடு ஹூ்ககின் 
இ்றப்பிறகு பின்பு சவளிவந்த 
ப்ரின்சிப்பியாவின் இரண்டாவது 
்பதிப்பில, சரஃச்பசரன்சில இருந்த 
ஹூ்ககின் ச்பயலரயும் முழுலமயாக 
அழித்தார்.  ஹூ்க இ்றந்த அந்த 
வரு்டம்,  எதிர்த்த  ஒநர மனி்தரும் 
இலைாமல ந்பா்ன்தால,  எதிர்்கக 
ஆ ளி ல ை ா ம ல ,  ர ா ய ல 
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சசாலசடடியின் ்தலைவராக 
்தன்ல்ன முடி சூடடி சகாண்டார் 
நியூட்டன். அ்தன் பின்,  அது வலர 
சவளியி்ட மாடந்டன் என்று 
ச்ப்தநமறறு லவததிருந்த, ஹூ்க 
ஏறறு்கசகாள்ள மறுதது எதிர்த்த,  
்தன்னுல்டய ‘ஆப்டி்கஸ்’ புத்தகதல்த 
சவளியிட்டார்.  அ்தன் பி்றகாவது 
சும்மா விடடிரு்ககைாம். ஆ்னால 
வி்டவிலலை, ஹூ்க என்்ற மாச்பரும் 
ந ம ல ்த யி ன்  ச ச ல வ ா ்க லக , 
ச ்ப ரு ல ம க ல ள  ர ா ய ல 
ச ச ா ல ச ட டி யி ல  சி ல ்த ்க க 
ச்தா்டஙகி்னார் நியூட்டன். ஹூ்க 
ஒரு நமாசமா்ன மனி்தன், அடுத்தவர் 
கணடுபிடிப்புகலள திருடு்பவர் 
என்ச்றலைாம் ச்பயர் கடடியது 
மடடுமலைாது, அவரின் ஒநர 
உருவப்்ப்டதல்தயும் அஙகிருநது 
அப்பு ்ற ப் ்படு ததி  அழித ்த ா ர் 
நி யூ ட ்ட ன் .  அ ்த ன்  பி ன் , 
ச்தா்டர்ச்சியாக ஹூ்ககின் ச்பயர் 
நகலி்ககு உட்படுத்தப்்படடு, உைக 
அறிவியல வரைாறறில அவர் ச்பயர் 
முழுலமயாக ம்ற்ககப்்பட்டது.

அ்தன் பின்  கிட்டத்தட்ட மூன்று 

நூற்ற ாணடுகளு்ககு  பின்்னர் 
கணடுபிடி்ககப்்பட்ட ஹூ்ககின் 
ல்டரி ்தான், பின்்னர் ஹூ்ககின் 
அறிவு்ககு சாடசியாக அவரின் 
நவலைகலள எடுதது்ககூறியது.  
இதில நவடி்கலக என்்னசவன்்றால, 
நி யூ ட ்ட ன்  ஹ ூ ்க கி ன் 
கணடுபிடிப்புகலள அப்ந்பாது 
சவளிநய ச்தரியாமல சசய்்த்தால  
்தான்,  இன்ல்ற்ககு கணடுபிடி்ககப் 
்பட்ட ஹூ்ககின் அறிவியல 
்பணிகலள  மறுமைர்ச்சி்ககாை 
அ றி வி ய ை ா க  ம ்க க ள் 
ந்பாறறுகி்றார்கள். இன்ல்ற்ககு 
ஹூ்ககின்  வாழ்கலக வரைாறு 
சவளிவநது, ரீட்டா கியர் என்்ற 
ஓவியர் அவரின், மூைப்்ப்டதல்த 
எப்்படிநயா கணடுபிடிதது,  நில்றய 
உருவப்்ப்டஙகலள (Po r t r a i t s ) 
வலரநது, அறிவியல கூ்டஙகளு்ககும்  
மியூசியஙகளு்ககும் அளிததுள்ளார். 
உணலமலய எப்்படி மல்றத்தாலும் 
என்்றாவது சவளிநய வநது தீரும் 
என்்ப்தறகு ஹூ்ககின் வரைாறு ஒரு 
சி்றந்த உ்தாரைம்.

ஹூ்க ்த்னது வாழோளில, 

உயிரியலு்ககு அளித்த சகால்ட 
மிகப்ச்பரியது .  அவர்  ்த ான் 
மு்தன்மு்தலில சசலலை (ce l l ) 
கணடுபிடிதது, ச்பயர் லவத்தவர், 
அந்த ந்பாை, ஜுபி்டரின் சிகப்பு 
பு ள் ளி ல ய  மு ்த ன்  மு ்த லி ல 
கணடுபிடித்ததும், சேப்டியூன் 
கிரகதல்த கணடுப்பிடித்ததும் 
அவநர. அவரின் ச்பருலமலய 
உைர்ததும் வலகயில நிைவின் ஒரு 
்பள்ளதது்ககு(crater ) ஹூ்ககின் 
ச்பயர் சூட்டப்்படடுள்ளது. ஹூ்க 
ஒரு கடடி்ட்ககலை நிபுைரும் கூ்ட. 
ைண்டனில நில்றய கடடி்டஙகலள 
வடிவலமதது இரு்ககி்றார். 1666 ஆம் 
ஆணடு ைண்டனில ஏற்பட்ட 
ச்பரும் தீ  வி்பதது்ககு பி்றகு 
ைண்டல்ன மறு்ககட்டலம்ககும் 
நவலை இஙகிைாநது மன்்னரால, 
ர ா ்ப ர் ட  ஹ ூ ்க கி ்ட ம் 
ஒப்்பல்ட்ககப்்பட்டது. அவரும் 
சி ்ற ப் ்ப ா க  ்ப ணி ய ா ற றி 
கட்டலமததிரு்ககி்றார்.

மு்தன்மு்தலில புல்த்படிவ 
நிலையில உள்ள ச்பாருடகலள (Fos-
sils) லம்கநராஸ்நகாப்பில ஆராய்நது, 
அவறறு்ககு  முன்்னால உயிர் 
இருந்தது என்றும், ்தறந்பாது ம்ககி 
்தாது்ககளாக மாறிவிட்ட்ன என்றும் 
அறிவித்தவர் ஹூ்க. நமலும் முன் 
காைததில இருந்த சிை விைஙகுகள், 
இப்ந்பாது வாழவதிலலை என்றும் 
கூறி்னார் .  இதுநவ ்பரிைாம 
வளர்ச்சி்க சகாள்லக்ககு (Theory of 
Evolution) வழிவகுத்தது. நவதியலையும் 
வி்டவிலலை ஹூ்க.

ரா்பர்ட ்பாயிலு்டன் நசர்நது 
காறறின் குைஙகலள கண்டறிநது, 
காறறு சிறிய சிறிய துகள்களால 
ஆ்னது என்றும் அவறறு்ககு இல்டநய 
சவளிகள் இரு்ககின்்ற்ன என்றும் 
கண்டறிநது கூறியவர். நமலும் 
ச்பாருடகலள சூடு்படுததி்னால 
அலவ விரிவல்டயும் என்றும் 
கண்டறிந்தவர். திருமைநம சசய்து 
சகாள்ளாமல 68 வயது வலர வாழந்த 
ஹூ்க, ்தன்்னால முடிந்த அத்தல்ன 
ேன்லமகலளயும் மனி்த குைதது்ககு 
அளிததுள்ளார் .  அறிவியலில 
அவரின் நசலவ்ககு மனி்த குைம் 
என்ச்றன்றும்  ேன்றி  க ்டன் 
்படடுள்ளது.

(ரொ�ர்ட் ஹூக் சரித்திரம் 
நிதைவு த�றைது.)
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சித்திர்ககை்ை

 முன்பு ஒரு கிராமததில பீப்்பாய் விறகும் வி்க்டர் 
என்்ற சிறு வணிகர் இருந்தார். அவர் எப்ச்பாழுதும் சி்றந்த 
பீப்்பாய்கலளநய விற்பல்ன சசய்வார். ஆலகயி்னால மிக 
்தரமா்ன உயரமா்ன, நேரா்ன மரஙகலள்க கணடுபிடி்கக 
அ்டர்ந்த காடடுப்்பகுதி்ககுச் சசலவார்.  சிைமுல்ற 
வழி்தவறி ்தான் எஙகு வநதுவிடந்டாம் என்்பல்தநய 
ம்றநது விடுவார். அப்்படி அவர் ்தரமா்ன மரஙகலள ந்தடி 
சசலலும் ந்பாது ஒரு ோள் ்தடுமாறி கீநழ மல்றவாக இருந்த 
ஆழமா்ன குலக்ககுள் விழுந்தார்...

உ்டன் அவர் ̀̀உ்தவி! உ்தவி” என்று கததி கூச்சலிட்டார். 
அந்த அ்டர்ந்த காடடுப் ்பகுதியில யாருநம உ்தவி்ககு 
இலலை.  நமநை வர முயறசி சசய்்தார்.  சவளிநய்ற   
இயைநவயிலலை.

ஸ்…..  ஸ்… ஸ்…

அவர் கலளப்புறறு நசார்நதிருந்தந்பாது, ்த்ன்ககு 
பின்பு்றம் ஏந்தா ஓர் உயர்ந்த உருவம் நிற்ப்தாக உைர்ந்தார்.  
எ்னநவ அவர் திரும்பி ்பார்த்தந்பாது இரணடு ச்பரிய 
டிராகன் ்பாம்புகள் நிற்பல்த கணடு ்பயநதுந்பாய்  
கூச்சலிட்டார்.

ஸ்…. ஸ்…. ஸ்…!

நல்ல 
வி்கடர்!  

வீரர் 
வி்கடர்!
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அடி்ககடி ஒவசவாரு ஊராக 
நுலழநது, நூறறு்ககை்ககாந்னாலர 
இவவிரு டிராகன்கள்  விழுஙகி 
வருவ்தாகவும் ோம் கவ்னமாக இரு்கக 
நவணடும் என்றும் சிறுவயதிநைநய 
்தன் ்பாடடி எச்சரித்தது அவரு்ககு 
ஞா்பகம் வந்தது.

‘‘இனிநமல உயிர் ்தப்பிச் சசலவது 
கடி்னம். இந்த டிராகன்கள் ேம்லம 
சாப்பிடடு விடும். அவவளவு்தான் 
சசதந்தன்’ ’ என்று நில்னதது்க 
சகாணடு.. அந்த டிராகன்களி்டம்..... 
"ோன் பிள்லள்க குடடி்ககாரன். 
்தயவு சசய்து என்ல்ன சாப்பிடடு 
வி்டாதீர்கள்!" என்று  சகஞசி்னார்.

` `ஏறக்னநவ வயிறு முட்ட 
சாப்பிடடுவிடந்டாம். வலகயாக 
சி்ககிய ோன்கு சிஙகஙகலள 
நேறறு்தான் காலை உைவாக 
விழுஙகிந்னாம். எ்னநவ இன்று 
ே ா ங கள்  உன்ல்ன ச ா ப்பி்ட 
ம ா ட ந்ட ா ம் "  என்று  அ ந ்த 
டிராகன்கள் இரணடும்  கூறி்ன. 
``அ்தறகு ்பதிைாக நீ எஙகளு்ககு ஓர் 
உ்தவி சசய்ய நவணடும்.. ோஙகள் 
தூஙகி சவகு ோடகள் ஆகிவிட்ட்ன. 
இப்ச்பாழுது ோஙகள் தூஙகப் 
ந்பாகிந்றாம். இ்ககுளிர் காைம் 
முடிநது வசந்த காைம் வந்ததும் 
எஙகலள நீ எழுப்்ப நவணடும்”  
என்று கூறி்ன.

ோம் இஙகிருநது எப்்படியாவது 
அ்தன் பி்றகு உயிர் ்தப்பிததுவி்ட 
நவணடும் என்று ம்னதிறகுள் 
சிநதித்தவாந்ற டிராகன்களின் 
நவணடுநகாலள வசந்தம்வலர 
காததிருநது நில்றநவறறுவ்தாக 
வி்க்டர் தீர்மானித்தார்.  ம்னதில 
துயரமாக இருந்தாலும் ்தப்பி்ககும் 
ச்பாருடடு உ்டந்ன ஒன்றும் சசய்ய 
அவரு்ககு ம்னம் வரவிலலை. 

வசந்த காைம் வலர காததிரு்கக 
நவணடியிருந்தது. அந்த குலக்ககுள் 
உணைவும் குடி்ககவும் சவறும் 
புலலும் ஐஸ் ்தணணீரும் மடடுநம 
இருந்த்ன. சிறிது மா்தஙகளிநைநய 
பீப்்பாய் ந்பால உருணல்டயாக 
இருந்த அவர் சமலிந்த மர்ககிலள 
ந்பாை ஒலலியாகி விட்டல்த 
கணவிழித்ததுநம  கணடுவிட்ட்ன 
அந்த டிராகன்கள்.  

``எஙகளு்ககு இப்ந்பாது மிகவும் 
்பசியாக உள்ளது. இருப்பினும் 
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ந ே ா ஞ ச ா ்ன ா ்ன  உ ன் ல்ன 
சாப்பிட்டால எஙகள் ்பசி தீரப் 
ந்பாவதிலலை,”  என்்ற்ன.  ̀̀நீ பீப்்பாய் 
ந்பால இருந்தாநய, இப்ச்பாழுது மிக 
ஒலலியாக ஆகிவிட்டாய் .  நீ 
ஒழுங க ா க  ச ா ப்பிடடிரு ்க க 
நவண்டாமா!" என்்ற்ன  அலவ.

``ோன் உணை இஙகு எதுவுநம 
இலலை. ோன் என்்ன சசய்ய,”  
என்்றார் வி்க்டர். 

" ச ரி  வ ா  என்  வ ாலைப் 
பிடிதது்கசகாள்" என்று ஒரு டிராகன் 
நவகநவகமாக   வி்க்டரி்டம் 
சசான்்னது. ‘‘உன்ல்ன வீடடு்ககு 
அலழததுச் சசலகிந்றாம். ஒருநவலள 
உஙகள் ேண்பர்கள் உன்ல்ன்க 
கண்டதும் ருசியா்ன உைலவச் 
சசய்வார்கள். ோஙகளும் உன்ந்னாடு 
இலைநது எஙகள் ்பசிலய உ்டந்ன 
ஆறறி்க சகாள்ளைாம்” என்று 
விள்ககியது மறச்றாரு டிராகன். 

வி்க்டரு்ககு ஒநர மகிழச்சி. ஒரு 
வழியாக ்தப்பி்கக ந்பாகிந்றாம் என்று 
நில்னதது அ்தன் வாலைப் பிடிதது்க 
ச க ா ண டு  கு ல க யி லி ரு ந து 
சவறறிகரமாக சவளிநயறி அந்த 
இ ர ண டு  டி ர ா க ன் க ளி ன் 
துலைநயாடு கிராமததிறகு வநது 
நசர்ந்தார்.

நீண்ட ோடகளு்ககுப் பி்றகு 

வி்க்டலரப்  ்ப ா ர் த ்த 
அவரது குடும்்பமும் 

கி ர ா ம வ ா சி க ளு ம் 
மகிழச்சி அல்டந்த்னர். 

ஆ்னால டிராகன்கலள்க 
கணடு ்பயந்த்னர். ே்டந்தவறல்ற 

வி்க்டர் கிராம ம்ககளி்டம் 
கூறி்னார். உ்டந்ன கிராம ம்ககள் 
வி்க்டரு்ககும் டிராகன்களு்ககும் 
ஒரு ச்பரிய விருநல்த வழஙகி்னர்.

வி்க்டரும் டிராகன்களும் ஒரு 
வாரம் முழு்கக சாப்பிட்டார்கள். 
டிராகன்கள் உைலவ மிகவும் ரசிதது 
ருசிதது சாப்பிட்ட்ன. ்தஙகளு்ககு 
்பசியா்ற உைவளித்த கிராம ம்ககளு்ககு  
ேன்றி கூ்ற நில்னதது, ‘‘இனி ஒருந்பாதும் 
இம் ம்ககலள சாப்பி்ட நவண்டாம்’’ என்று 
அலவ முடிவு சசய்்த்ன.
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` ` ோஙகள் உஙகளு்ககு ஒரு 
வா்ககுறுதி அளி்ககிந்றாம். இனிநமல 
ோஙகள் உஙகலள மடடுமலை 
மனி்தர்கள் யாலரயுநம சாப்பி்ட 
மாடந்டாம் என்று உஙகளு்ககு 
உறுதி அளி்ககிந்றாம்” என்்ற்ன. 
அல்த்க நகடடு கிராம ம்ககள் 
மிகவும் மகிழச்சியல்டந்த்னர். 

அவரது உயிரு்கநக ஆ்பதது 
என்றிருந்தாலும் ்தமது ேலை 

குைத்தாலும், ச்பாறுலமயாலும் 
டிர ா கனி்டம்  இரு நது  ஊர் 
ம்ககலளயும் ்தம்லமயும் காப்்பாறறிய 
வி்க்டரு்ககு உள்ளுர் ச நல்த 
சது்ககததில ஒரு சிலை லவத்தார்கள். 
வி ்க்டர்  இ ரணடு  ச க ாடிய  
டி ர ா கன் களி்டமிரு நது  ்த ம் 
கிராமதல்தயும் முழு உைலகயுநம 
எவவாறு காப்்பாறறி்னார் என்்பல்த 
சுறறுைாப் ்பயணிகள் அல்ன 
வரு்ககும் தி்னம் தி்னம் சலி்ககாமல 
விவரித்த்னர். 

வி்க்டர் எப்ச்பாழுதும் ந்பால 
இன்றும் ்த்னது ச்தாழிைா்ன 
பீப்்பாய்கள் சசய்்தலு்ககா்ன ேலை 
்தரமா்ன மரம் ந்தடி அ்டர்ந்த 
காடடு்ககுள் சசன்று சகாணடு்தான் 
உள்ளார்!

 ஒருபு்றம் சகாஞசம் துணிச்சல; 
ம று பு ்ற ந ம ா  ்ப ணி வு மி ்க க 

ேன்்ன்டதல்த,  டிராகன்களா்ன 
்தஙகள் மீதும் சகாஞசம் அ்ககல்ற, 
்பாசம் எ்ன ்பை ேறகுைஙகலள 
வி்க்டரிநை கண்ட்தாநைநய, அந்த 
இரு டிராகன்களின் ம்னல்தயும் 
அவரால சவகு விலரவில  கவர்நது 
வி்ட முடிந்தது. ேலைவர் என்றுநம 
வீழந்ததிலலை. 
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அறிய வவண்டிய்ை அறிவவாம்!

உலகின் பண்ககைார 
நாடாைது சீைா!

உைகிவைவய அதிக வொதது மதிப்பு 
வகாண்ை நாைாக, அவமரிககாளெ பின்னுககு 
தள்ளி சீனா முதலிைம் பிடிததுள்ைது. McK-
insey & Co நிறுெனம் நைததிய ஆயவில், 
2000-ல் 7 ட்ரில்லியன் ைாைராக இருநத 
சீனாவின் நிகர வொதது மதிப்பு, 2020-ல் 
120 ட்ரில்லியன் ைாைராக உயரநதுள்ைது. 
சீனா மறறும் அவமரிககாவில் 3-ல் 2 பஙகு 
வொததுகளை 10% வபர மட்டுவம 
ளெததுள்ைதாகவும் ஆயவு வதரிவிததுள்ைது. 
அதாெது, அஙகு வெகு சிைரிைம் தான் 
வபரும்பாைான வொததுகள் உள்ைன. 
பணககாரரகள் வமலும் பணககாரரகைாக 
உயரகிைாரகள், ொமானிய மககளின் 
ொழ்நிளையிவைா எநத மாறைமும் இல்ளை. 
இருப்பளத காப்பாறறிக வகாள்ைவெ 
கூடுதைாக உளைகக வெண்டியிருககிைது. 
ெரி தாவன?

இதிலும் ைமிழநாடு 
முன்னி்ல ைான்

இநதியாவில் 70% வபண்கள், 78% 
ஆண்கள் ஏவதா ஒருெளக இளைச்சிளய 
உட்வகாள்ெதாக ஆயவுகளில் வதரிய 
ெநதுள்ைது. வதறகு & கிைககு மாநிைஙகளில் 
இளைச்சி அதிகம் உண்ணப்படுகிைது. 
தமிழ்நாடு, வகரைா, வதலுஙகானா, ஆநதிரா, 
வம.ெஙகம், ஒடிொ, ஜாரகண்ட் மாநிைஙகளில் 
அளெெம் உண்பெர விகிதம் 97% ஐ விை 
அதிகமாக உள்ைது. பஞ்ொப், அரியானா, 
குஜராத, ராஜஸ்தான் மாநிைஙகளில் 
அளெெம் குளைொக உண்ணப்படுகிைது.

லஞேம் வாஙகுவதில் 82 
ஆம் இடத்தில் இந்தியா
உைக அைவில் ைஞ்ெம் நிைவும் 

நாடுகளின் பட்டியலில் இநதியா, 82-ெது 
இைததில் உள்ைதாக அவமரிககாவின் 
'டிவரஸ்' அளமப்பு வதரிவிததுள்ைது. 194 
நாடுகள் பட்டியலில் இநதியா 44 
புள்ளிகளுைன் 82-ம் இைததில் உள்ைது. 
ெ.வகாரியா, துரகவமனிஸ்தான், வத.
சூைான், வெனிசூைா நாடுகள் அதிக 
ைஞ்ெம் உள்ை நாடுகைாக உள்ைன. 
பாகிஸ்தான், சீனா, ெஙகவதெம் 
ஆகியளெ நம்ளமவிை வமாெமாக 
உள்ைன. ஆனால், இநதியா கைநத 
ஆண்ளைவிை 5 இைஙகள் ெரிநதுள்ைது. 
அ த ா ெ து  ைஞ் ெ ம்  வ க ா ஞ் ெ ம் 
அதிகரிததுள்ைது.

மைஙகை்ளே கைடந்ைது 
ஆன்மிகைம்

அரியானா மாநிைம் குருகிராமில் 
(குரகானில்) வபாது இைஙகளில் 
முஸ்லிம்கள் வதாழுளகயில் ஈடுபடுெதறகு 
சிை அளமப்புகள் எதிரப்பு வதரிவிதது 
ெநததால், அெரகள் வதாழுளகயில் 
ஈடுபடுெதில் சி ரமம் ஏறபட் ைது . 
இநநிளையில், குரகானில் ஹரியானா 
மாெட்ைததின் வைல்லி எல்ளையில் உள்ை 
ஐநது குருதொராககளை முஸ்லிம்கள் 
வதாழுளக வெயெதறகாக ெைஙகுெதாக 
சீககிய குழு வதரிவிததுள்ைது. இதுகுறிதது 
வபசிய குருதொரா ஸ்ரீ குரு சிங ெபா 
தளைெர வஷரதில் சிங சிதது,  “குருதொரா 
என்பது குருவின் வீடு. அளனதது ெமுதாய 
மககளும் இஙகு ெநது பிராரததளன 
வெயய ெரவெறகப்படுகிைாரகள். முஸ்லீம் 
ெமூகம் நியமிககப்பட்ை இைஙகளில் 
பிராரததளன வெயெதில் சிககல்களை 
எ தி ர வக ா ண் ை ா ல் ,  அ ெ ர க ள் 
குருதொராககளில் பிராரததளன 
வெயயைாம். குருதொராககளின் கதவுகள் 
அளனெருககும் திைநதிருககும்' என்று 
கூறியுள்ைார . எல்ைா மதஙகளும் 
அன்ளபயும் வநெதளதயும் தாவன 
வபாதிககின்ைன!

இந்ை எண்்ண வநாட் 
பண்ணுஙகை

அண்ளமககாைமாக குைநளதகள், 
பள்ளி மாணெ, மாணவியர மீதான 
பாலியல் ென்வகாடுளமகள் அதிகம் 
நிகழ்ெதால், அளத தடுககும் வநாககில் 
அரசு முககிய நைெடிகளககளை எடுதது 
ெருகிைது. பாதிககப்படும் குைநளதகள், 
மாணவியருககு உதவும் ெளகயில் 
அெெர எண்கள் வகாடுககப்பட்டுள்ைன. 
இைெெ அெெரத வதாளைவபசி எண் 
1098 அல்ைது 14417 என்ை எண்களை 
வதாைரபு வகாண்ைால், பாதிககப்பட்ை 
குைநளதகளுககு பாதுகாப்பும் , 
ஆவைாெளனயும் தரப்படும், அெரகளின் 
ரகசியம் பாதுகாககப்படும். வமலும், 
வென்ளன மாெட்ைததில் புகார தர, 
அதிகாரியுைன் வபெ விரும்பினால் 99406 
31098 என்ை எண்ணுககு ொட்ஸ்ஆப்பில் 
“Hi” வொன்னால் வபாதுமானது, 
அெரகவை உஙகளைத வதாைரபுவகாண்டு 
உதவுொரகள்.

ஏர் மு்ை்ககு முன் 
பணிந்ை அதிகைாரம்

2020-ல் மததிய அரசு வகாண்டு ெநத 
3 விெொய ெட்ைஙகளை ரதது வெயயக 
வகாரி நைததிெநத நீண்ை வபாராட்ைததில் 
விெொயிகள் வென்றுள்ைனர. 700-ககும் 
அதிகமான விெொயிகள் உயிரிைப்பு, 300 
நாட்களை கைநத இளைவிைாத வபாராட்ைம் 
ஆகியெ றறு ககு  பின் அந த  3 
ெட்ைஙகளையும் திரும்பப் வபறுெதாக 
பிரதமர அறிவிததார . அதறகான 
மவொதாவும் நாைாளுமன்ைததில் வகாண்டு 
ெரப்பட்டு நிளைவெறைப்பட்டு உள்ைது. 
எநத அரசியல் கட்சிகளின் தளையீடும் 
இல்ைாமல் ,  முழு ஈடுப ா ட்டு ைன் 
வபாராட்ைதளத முன்வனடுதது அளத 
வென்று காட்டியுள்ைனர நம் விெொயிகள். 
எதறகும் பணியாத மததிய அரசு, 
விெெ ாயிகளின் உறுதிககு முன் 
பணிநதுள்ைது.

 சேலீைா
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அசமரி்ககைாவின் முைல் 
சபண் அதிபர்

மரு ததுெ  ப ரி வ ெ ா தளனக க ா க 
மருததுெமளனயில் அனுமதிககப்பட்ை 
அவமரிகக அதிபர வஜா ளபைன், தனது 
துளண அதிபரான கமைா ஹாரிஸுககு 
தறகாலிக அதிபர அதிகாரதளத ெைஙகி 
உததரவு பிைப்பிததுள்ைார. இதனால் கமைா 
ஹாரிஸ், 85 நிமிைஙகளுககு மட்டும் 
அவமரிககாவின் அதிபராக வெயல்பட்டுள்ைார. 
இதன் மூைம் அவமரிகக அதிபர பதவிளய 
ெகிதத முதல் வபண் என்ை வபருளமளயயும் 
வபறறுள்ைார. இது தறகாலிக ொதளன 
என்ைாலும், அவமரிகக வபண்கள் ெரைாறறில் 
இது ஒரு வபரிய ளமல் கல் ஆகும். ஜனநாயகம் 
பறறி உைக நாடுகளுககு பாைம் எடுககும் 
அவமரிககாவின் 250 ஆண்டுகள் சுதநதிர 
ெரைாறறில் இதுெளர ஒரு வபண் கூை 
அதிபராக வதரநவதடுககப்பைவில்ளை என்பது 
கமைா ஹாரிஸின் முககியததுெதளத நமககு 
உணரததும்.

உயர் பைவிகைளில் அேத்தும் இந்தியர்கைள்
இன்ளைய உைளக ஆட்சி வெயபெது உண்ளமயில் நாடுகளின் அரசுகள் அல்ை; 

வபரும் வதாழில்நுட்ப நிறுெனஙகள் தான். இநத பன்னாட்டு வபரு நிறுெனஙகளின் 
தளைளமப் பதவிகளில் இநதியரகள் ெருெது அதிகரிதது ெருகிைது. தறவபாது ட்விட்ைர 
நிறுெனததின் சிஇஓ ஆக 37 ெயது பரக அகரொல் நியமிககப்பட்டுள்ைார. இெர மும்ளப 
ஐஐடியில் படிதது அவமரிககாவில் குடிவயறியெர. உைகின் ைாப்-500 நிறுெனஙகளில் 
உயரபதவிகளில் உள்ைெரகளில் இெர தான் ெயதில் இளையெர. ஏறகனவெ கூகுள் 
சி.இ.ஓ., ொக சுநதர பிச்ளெ, ளமகவராொப்ட் நிறுெனததின் சி.இ.ஓ., ெதய நாவதள்ைா, 
ஐ.பி.எம் நிறுென சி.இ.ஓ அரவிநத கிருஷணா, அவைாப் சி.இ.ஓ ொநதனு நாராவயன், 
வி.எம் வெர நிறுென சி.இ.ஓ ரஙகராஜன் ரகுராம் என உைகின் முன்னணி வதாழில்நுட்ப 
நிறுெனஙகளின் தளைளம வெயல் அதிகாரி பதவிகளை இநதியரகவை அைஙகரிககின்ைனர. 
அதுெரி, இதனால் இநதியாவுககு என்ன பயன்?  

இபபடிவய அழித்து்க 
சகைாண்டு வபாைால்...
கைநத 15 ஆண்டுகளில் மிக வெகமாக 

அவமொன் காடுகள் அழிககப்பட்டு ெருெதாக 
பிவரசில் விண்வெளி ஆயவு நிறுெனததின் 
ஆயவு வதரிவிததுள்ைது. கைநத ஒரு 
ெருைததில் மட்டும் இஙகு காடுகள் அழிப்பு 
22% அதிகரிததுள்ைது.  2020-21 
காைகட்ைததில் 13,234 ெ.கி.மீ. காடுகள் 
அழிககப்பட்டுள்ைன. பூமியின் நுளரயீரல்கள் 
என்று வொல்லும் அைவு உைகின் அைரநத 
க ா டு க ள ை யு ம் ,  எ ண் ண ற ை 
உயிரினஙகளையும், பல்லுயிரச் சூைளையும் 
வகாண்ைது அவமொன் ெனப்பகுதி. 
இப்படிவய உைகின் ஒவ்வொரு காட்ளையும் 
அழிததுக வகாண்வை வென்ைால், முடிவில் 
அழியப் வபாெது மனித இனம் தான்.

அன்டார்டிகைாவில் 
இ்றஙகிய ஏர்ப்ஸ

பூமியின் வதன் துருெமான 
அன்ைாரடிகா பனி கண்ைததில் ஏரபஸ் 
ஏ340 (ளஹபிளை நிறுெனததுககு 
வொநதமானது) ெளக வபரிய விமானம் 
ஒன்று தளரயிைஙகி ெ ாதளன 
பளைததுள்ைது. இதறகுமுன் பை சிறிய 
ரக விமானஙகள் இஙகு தளரயிைஙகி 
ஆட்களை இைககி, ஏறறிச் வென்ைாலும் 
வபரிய ரக விமானம் தளரயிைஙகுெது இதுவெ முதல்முளை. இது ொதளன தான் என்ைாலும், 
அச்ெதளதயும் ஏறபடுததி உள்ைது. ஆம், இஙகு வபரிய ெணிக விமானஙகளை தளரயிைகக 
முடிநதால், சுறறுைா பயணிகள் ெரத வதாைஙகிவிடுொரகள். அதன்பின், குப்ளபகள், 
சூைல்மாசு என இநத வெண்பனி கண்ைம் அசுததமாக வதாைஙகும். எப்படிவயா, இனி 
இநத மனிதரகள் கூட்ைமாக வென்று அன்ைாரடிகாளெயும் நாெம் வெயயப் வபாகிைாரகள் 
என்பது புரிகிைது. 
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விடட 2ம் பககம் பாரகக...

 1. மூன்று வகைாடுகை்ளே்க 
சகைாண்டு இந்ை வட்டத்்ை 
நான்கு பாகைஙகைளோகை பிரி்ககை 
வவண்டும். ஒவசவாரு 
பாகைத்திலும் ஆறு, ஏழு, எட்டு 
அல்லது ஒன்பது வடிவஙகைள் 
இரு்ககைலாம். ஆைால் எல்லா 
வடிவஙகைளும் ஒவர ஒரு 
மு்்றைான் ஒரு பாகைத்தில் 
இடம் சப்ற வவண்டும். 

2. படத்தில் சகைாடு்ககைபபட்டுள்ளே 
கைட்டிடஙகைள் ஒவசவான்றிலும் ஒரு 
குறிபபிட்ட வடிவ சேஙகைல்  
அதிகைமாகைவவா மிகை்க கு்்றவாகைவவா 
பயன்படுத்ைபபட்டுள்ளேது. ஒவசவாரு 
கைட்டிடத்திலும் வவறு வவறு வடிவ்க 
கைறகைள் அவவாறு 
பயன்படுத்ைபபட்டுள்ளேை. 
சகைாடு்ககைபபட்டுள்ளே பல வ்கை கைறகைளில் 
எது எந்ை கைட்டிடத்திறகைாைது என்ப்ை 
கைண்டுபிடியுஙகைள்.   
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